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KONSTSCHILDERESSEN.
JAN PARCELLES.

WAs een Leydenaar van geboorte, wiens geboortsdag

wy juyftzonet niet weeten 3 als die van den Abderie-

ter Demokriet j doch dewijl Kornelis de Bk hem plaatft

Tweede Deel. A be-



2 de SCHILDERKUNST
beneffens Hendrik vander Borght > gebooren op het jaar

duyzent vyf honierc drie en tachcig, en byJan [Vildens,

die te voorfchijn kwam, daar of daar ontrent,zullen wy hem
alhier oproepen. OokalzohyindeBefchryving van Haar-

lem , ftaat neftensTieter Molyn,KareIde Hooge, Jakob Tinas,

en Salomon de Bry , dat is , ontrent het jaar duyzent vyf hon-

dert zeven en negentig, zullen wy hem niet verplaatfen.

Die Jan Tarcelles is een Leerling gcweeft van Hendrik

Komelifz. Vroom, en fchilderde konftiglijk, ontftelde

zeen, fchepen , en zeeftranden, geftoffeert met fraaije

kleyne beelden. Ook maalde hyzomtijds hoe de Viflchers

hunne pinkjes op het ftrand kruyen op rollen , en dan

weerom hoe zy met hun gefchubde vrachten in manden

Jan^s het duyn gaan torfien, en alzulke vrolijke voorwer-

pen Maar voornaamelijk was hy een Overvlieger in het

natuurlijk verbeelden van Zeeftormen , als die zo waar-

fchijnlijk de rollende Onweer wolken , de geweldige

Blikxemftraalen, die flangsgewijze doorbreeken uyt de

'tzamengeperfte wolken, en Nereus verbolgen Element

kon afmaaien, dat het maklijk te zien was dat dien Konft.

fchilder het niet had van het hooren vertellen , maar die ver-

fchikkelijke toevallen van na by moeft hebben beftudeert.
"

Hy ftierf tot Leyerdorp alwaar het licghaam is onder-

gedompelt, nalaatende eenen Zoon Julius genaamt, die

hem zo nakwam in dat foort van Konft dat er de Lief-

hebbers dikmaals in komen te dooien, te meerdewijlhy

insgelijks zo wel als den Vader zijne fchilderyenmeteea

J.
P. ondertekende.

JAN en JAKOB PINAS.

Waaren zo wel broeders in de Schilderkonft als in de

geboorte, beyde geboren tot Haarlem. Jan was wel zo

ver in de konft gevordert als Jakob* en hielt zich veels

jaa-
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jaaren op in Italien, verzelt door <p. Laftman in hetjaar

duyzent fes hondert en vyf, alwaar hy naarftiglijk ftu-

deerde na de ^befte voorbeelden. Zijn wijze is wac Ara-
biers, en held vry veel nadenbruynenkant, waarin hem
Rembrant van Ryn heeft nagevolgt.

Den beruchte Dichter Vondel gedenkt dien J.Tinasm
zijn voorbericht voor het Treurfpelvanj^/ë/jn Dothan,
met deeze woorden ; Jofefs verkoopïng fchoot ons in den
zin j door het Tafereel van Jan Pinas, hangende nevens
meer andere konftige ftukken van V . Laftman ten huyze van
^Dokter Robert vander Hoeven ., daar den Moedigen rok den
Vader wort vertoont , of voorgehouden. Die Jan heeft tot

zijn Tijd-Stad-en Konftgenoot gehad den Konftfchilder
Gieter Molyn, een fraai Landfchapfchilder, wiens ver-
schieten helder en dun zijn gekoloreert, en de voorgron-
den natuurlijk en vrolijk behandelt. BenerTens hem komt
er noch een gants rot Konftfchilders op het tooneel uyt
verfcheyde oorden en luchtftreeken , doch meeft Brufle-
laaren, opdonderen, als JVarnard van den Valkert , Re»
migius van Rheni, Lodewyk de Vadder , Marten Rykaarty

Andries van Artvelt } Jakob van Es _, en meer anderen
dewelke wy ordentlijk zullen oproepen.

W A R N A R D van den VALKERT.
Arnold Houbraken fchrijft, dat dien Warnard geboren

is tot Amfterdam, doch in of op wat jaar bekent hy niet

te weeten, maar uyt een groot ftuk by dicnPVamardgc-
fchildert, gemaalt op hetjaar duyzent fes hondert drie
en twintig, befluyt hy oordeelkundiglijk in de dubbel-
de kwaliteyt van Konftfchilder en van Konftkenner, dat
hy geen gemeen Schilder is geweeft. Dat Tafereel ver-
beelde de prediking van Johannis , den Voorlooper
Krifti, zijnde daar op onderfcheyde Konterfytfels, be-

A 2 neifens



4 »e SCHILDERKUNST
neffens zijn eygen Konterfytfel , boven aan gefchilderti

alle leevensgroote. Onder andere Beelden was Johannes

den Dooper , die zich vertoonde in het verfchiet, kon-

ftiglijk getêkent en rond gefchildert, gelijk als ookwaa-
ren de andere beelden , zijnde alles behandelt op de wij-

ze van Hendrik Goltius , by wien hy de Schilderkonft had
geleert ten deelen.

REMIGIUS van R H E N I.

Was een Konftfchilder geboortig van BrufTel , een grooc

Yveraar om alles na te fpeuren en uyt te vinden, om de
Schilderkonft een grooter kracht en luyfter by te zetten,

dat hem ook zeer wel gelukte, als is gebleeken uyt vee-

Ie konftftukken by hem gefchildert voor den doorluch-

ten Hendrik, Graaf van Wolfeg, inDuytslant. Bydier*

vernoemden Graaf was hy Hoffchiider, tot aan den jaa-

re duyzent fes hondert, als wanneer deszelfsadelijk Slor,

benevens alle de by Remigïus gemaalde fchilderyen wier-

den verwoeft en verbrant door de Zwirfchers, die voor

grooter Krygsluyden als Konftkenners ftaan geboekt by
de Hiftoriefchryvers. Die Schilder vond zijn Graf, ter

plaarze daar hy wel eer zijn Wieg had gevonden, inde

konftrijke ftad vanBruflel, doch hetjaar van zijn Overly-

den is tot noch toe voor ons een geheym verbleeven.

LODEWYK de VADDER.
Is een Bruflelaar geweeft, zo wel als den Chinees ge-

boortig uyt China, in den Amfterdamfchen doolhof te

zien, een Chinees was* doch met dit onderfcheyt, dat

Lodewljk bekent ftaat voor een konftig Landfchapfchil-

der. Daar wort van hem getuygt, dat hy al op de been

was eer dat den Dageraat gehult met glanflen het hoofd

opftak boven de kimmen, om de komft des zongods re

ver-
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verkondfchappen, als wanneer hy waarnam, op wat wij-

ze de nachtdampen, door deszelfs gloed verdunt, de
bedommelde voorwerpen klaarder en klaarder opdaagen,

tot aan de uyterfte verfchieten, welke vooreen Land-
fchapfchilder zo hoognoodige zaaken hy vlytiglijk ob-

ferveerde, en konftiglijk opvolgde en uytvoerde.

LU KAS ACHTSCHELLINGS.
Was zijn Leerling, en gelijk als zijn Mee fter een ge-

booren Bruflelaar, die een konftig Landfchapfchüder is

geweeft, gelijk als wy, die zeer veele heerlijke fchilde-

ryen van hem tot Bruffel en elders hebben gezien , met
de waarheyt konnen getuygen. Die Lr/kas had een vaar-

dige en lofte manier, byzonderlijk in zijn boomenen op
zijn voorgronden, zijnde de eerften natuurlijk getêkent,

en de bladers en takken konftiglijk door malkanderenge-
ilaagen, en de laatften gloeient gekoloreert en meefter-

lijk behandelt.

MARTEN RYKART.
Die Konftenaar is een braaf Landfchapfchüder gevfeeft,

wiens manier veel trok op de fchilderwyze van Joos de

Momper j van den welken men veele (tukjes ziet geftof-

feert met Beeldjes door den Fluweelen Breugel. Die Mar-
ten fchilderde aardiglijk vervalle gebouwen en bemoftc
ruynen, gebergtens, watervallen, rotfen, en aangenaa*
me valeyen» benerTens alzulke vrolijke voorwerpen.

ANDRIES van ARTVELT.
Was een geboren Sinjoor van Antwerpen , een fraai

Zeefchilder, die konftiglijk de bulderende Tempeeften,
en het zwalpen der ruyflchende baaren, wift uyt te druk*
ken, en op een kloeke wijze te fchilderen.

Ai JA-
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JAKOB van ES.

Die Schilder was mee een Antwerpenaar, die zeer na-

tuurlijk allerley foort van Viflchen , Vogels, Bloemen,
en inzonderheyt alderhande fmaakelijke Vruchten fchil-

derde, zijnde alles Zo natuurlijk verbeelt, zingt Komelis
de Bie t dat men gedwongen wiert om te bekennen , dat
het fcheen als of de gefchilderde Kreeften , Garnaalenen
Krabben natuurlijk op de Tafereelen waaren gewaffen.

Waarlijk een diergelijk Hiftoriefchryver moet of geboor-
tig van Lier, of een Luylckkerlander van zijn religie

zijn , die de geharnafte Viflchen doet waffen op de pannee-

len, gelijk als de gebraadc Vogels aldaar groeien aan de
vruchtboomen. Veel beter drukt zich dien K. de Bie

uyt daar hy laager zegt,

- Ey zie de Muskadellen
Hoe leevendig die (laan, men kan de korrelstellen.

GUILLAM en GILLIS BAKKEREEL
Zijn twee Broeders geweeft, gebooren Hannekes of

Antwerpenaars, gelijk in naam , maar verfchilliginaard,

een voorbeelt dac min zeldzaam is als een witten Een-
hoorn. Den een was een Landfchapfchilder en den ander

een Beeldenfchilder j dees belacghte alle 's weerelds pracht

en koilbaare kleeders, en geen (lak nooit de neus op 's

Heeren ftraaten, en fpanffeerdeop de Mair van Antwerpen

,

of hy was in een fcharlaken Mantel gebakert en gebroekt

in het zwart fluweel , twee voor weezendlijke verdien-

den goedgekeurde eygenfehappen by deszelfs Inboorelin-

gen. Den een flierf te Romen , en den tweede hemelde

tot Antwerpen, zodat zy malkanderen niet zullen laftig

vallen in het graf hunner Voorzaaten. Daar is geen Ge-
flacht
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flacht ooit bekent geweeft , fchrijfc * Joachïm de Sandrart3

waar in de Schilderkonft zo lang of zo loffelijk heeft ge-
bloeit als in de Familie der Bakkereekn , die Romen en
Antwerpen vi&ualieerden met groote gefchilderde Land-
schappen. Alhoewel nu veele Bakkereekn te Romen he-
melden, echter verzag Antwerpen aanftonds dat verlies

met verfche hulptroeppen 3 waar door Sandrart er op eene
tijd in die Hoofdftad zeven a acht heeft gekent, alle

wakkere Schilders, en zulke vrolijke Kabouters, dat zy
doorgaans de winft van den voorgaanden op den navol-
genden dag verorberden. En onder anderen, vervolgt hy,
ftraalen uyt boven de overige Bakkereekn 3 de beruchte
Broeders Gillis en Guilliam Bakkereel, dewelke alhoewel
zeer naauw verknogt door de geboorte en door de vriend-
fchap , echter verre van den anderen wierden verwyderc
door het laatfte lot, vindende den eene zijn graf binnen
Romen, en den ander in den omkring van het kooprijk
Antwerpen.

JAN WILDEN S.

Die braave Schilder was ook een Antwerpenaar by ge-
boorte, en een Landfchapfchilder by zijn beroep, al-

hoewel fommige Schryvers hem boekken voor een Kon-
terfyter, misleyt door het navolgent vaersje.

*£ Was ÏVildensy welkers konft ontflng haar eerfte leeven
Door Rubens , op dien tijd den grootftenin dekonftj
Zy heeft uyt dankbaarheyr ook eyndelijkdiegonft,

In zijne Beeltenis, aan hem weerom gegeeven-

De waarheyt is dat zich Tetrus Taulus Rubens dik-

maals

* "Pagina mihi 291.]
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maals van de konft aan Jan Wildens bediende, in het

fchilderen van de voorgronden, boomen en verfchieten,

<*elijk als wy op honderde Konfttafereelen van dien Fe-

nix der Hiftoriefchilders hebben gezien } en daarom heefc

een zeker Dichter zich daar over wel uytgedrukt met

deeze regeltjes

Als IVildens had den grond aan 'Rubens konft ge-

brag c >
t

Zo kwam er 't keven in met een veel grooter kragt.

PIETER van der PLAS.
Is een wakker Schilder geweeft, die veele trefFelijke

Ordonnantien heeft gemaakt en opgefchildert, tot ver-

wondering aller Konftkenners , gelijk als men noch da-

gelijks zien kan by onderfcheyde Konftbezitters, zo tot

Bruflel, als in andere Brabandfche fteden. Hy was een

Konftenaar die in zijn Eeuw aan niemant zijner Konft-

genooten de hooge hand behoefde te geeven , op het Ka-

pittel van de adelijke Schilderkonft. Vorders ftierf hy in

óic beroemde ftad, en leyt er ook begraaven 5 maar het

jaar van zijn Geboorte, en de uur van zijn Overlyden

zijn ons nooit gebeurt te moogen weeten.

JAKOB de GEEST.
Al weer een Antwerps Konftenaar, zijnde die ftad alzo

berucht wegens haaren overvloet van Schilders, als van

Vlaamfche Moffelen. Den verglaafden Dichter Jan Vos

laat zich aldus hooren over de dood van dien geeftrijkea

Jakob de Geeft.

Antwerpen, treur, ey treur, uw konft is nu in

noot}

En laat de traancn vry langs uwc kaaken loopen.

Vraagt
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Vraagt ghy, om welk een reen ? uw Schilders geeft

is door.

Wie zijnen geeft verlieft heeft opgeenkonfttehoopenj

GERARD BARTELS.
Was een goed Schilder, die gelijk alseenOrpheus, of

een Amphion, de fteenen tot zich kon lokken , doch zo
ongelukkiglijk dat hy ten laatften aan de val van een

wichtigen fteen hemelde, y^^ibekranftedeszeüskoud
gebcenc met dit Graflauwertje.

Tsvee fteenen rukten 'tlyf van Bartels van ons af;

d'Een die hem 't hoofd verplee, en de ander op zijn

graf:

Men hoort zijn krooft vergeefs bydeeze fteenen , fteenen

De dood verfchoont geen geeft ; zy lacgh? als and'ren
weenen.

PIETER NEEFS.
Die knaap is ook een Antwerpenaar geweeft, die een

goed Schjlder was in de Doorzichtkunde, en veelePauf-
felijke Portaalen, Vorftelïjke Paleyzen , ook Tempels en
Kerken, veeltijds innerlijk te zien , maalde, zonder der-

zelver Ornamenten, als Balkons verheeven Altaaren,
cierlijkePredik-en bebeeldhouwde Biechtftoelen, machtige
Kooren, en alzulke Priefterlijke cieraaden te vergeeten.

Een laftig beroep., dat zo wel in naauwbepaalde grondre-
gels beftaatj als de Sardynfche Staatkunde.

THEODOOR BABUER.
Was een Hollander, zo ons Komelïs de Bie verhaalt,

die na het ons voorkomt op dien eygen trant fchilderde,

Tweede Deel. B want
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want hy doopt zijn kon ft, een geleerde vreugde , en op de

maat gejielt. Voor de relt baten \vy dien Babiier in zijn

geheel , a's die er niets zonderlings van weeten na te ver-

tellen.

KRISTOFFEL JAKOB van der LAAN EN.

Die Penfeelift is weer een ander foortvan Kreefcen ge-

weeft, die liet zo drok niet eens had, met dat fchilderen

van Tempels en van Bedeplaatfen, als die niets lievers

fchilderde dan de Vryagien, Balletten, en alzulke tijd-

verleuteringen der dartele vVittebroodsjonkers , en der

fpeelgraage dartele Juffrouwen, beneffens andere gezel-

fchappen , van drinkelingen , Lichtemiffen , en Fuy-
fchers en Speelders. Komelis de Bie drukt zich zo aar-

diglijk uyt üi de Befchryving vandesztlfs konft , dat het

ons luft die gedachten, doch met eenige veranderingon-

trent de Spelkunde, en noch iets anders , den Leezer voor

te diffchen. Hy fcbrij ft dan dat dien Kriftoffel J.vkobvan

der Laanen^ geene andere voorwerpen fchilderde, dan die

lcffe Kabouters,

Die met mallen, en met rallen

,

Drieft verfpillen hunnen tijdt*

In Balletten en Banketten ,

Daar men goud noch zilver mijdt.

Hier met danften, daar met ichraniïen,

En alzulke fotterny j

Hier met lonken, ginds met pronken,
Tuftchen beyden vryery.

Zie de Speeliens , voor de Eelliens,

Toetfen Ballen en Viool,
Daar zè op zingen, danfien , fpringen,

\ Schynt het is een danflers fchool.

Schrof-
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Schreden broflen, fchinken drinken,

Zonder regel, zonder maatj
Neygen ftuypen, dronken zuypen,
Zo als 'tin de weerelt gaat.

Hier Monfeuren, daar Monkeurea,
Ginds wat fabben van de Min

;

K:cr wat pruylen daar wat hjylen,
Ieder na zijn luft of zin.

Hier wat vryen., ginds wat lyerij

Om te winnen J
z JurTers hart

5

Zich beklaagen van de flagen,

\ an de liefde' of minneimarr.
Hier wat wandalen, daar wat hand'len^
Over 's weerelds eere of goedt >

En dan gins wat kweelen, fpeelen ,

Tot vermaak van 'rzwaare bloedt.

Hier W4t klippen, ginds eens tappeQ
Van het belle Kermisvat;

Hier wat doppen , daar wat foppen ,

Tot men vel wort ende zat.

Van te fmeeren , en te teeren,

Van te klinken cp den pot*
Van te kannen , en te pannen,
En te fpeelen gants voer zet.

Van te tuyflchen, en te ruyflcben,
Schoon dat zulks den Heer mishaagt z,

Van te treeven, en te boeven,
Daar men na geen gelden vraagt.

^ an :e kooken, en te fmocken

,

Van re zv.-emrr.en in het kwaatj
Van re gaapen, en te ilaapen,

Of te teeren boven naat.

Wift zo hcflijk, en zoloflijk,

B 2 Zo



ii de SCHILDERKUNST
Zo bifaart, zo kloek en eel ,

Van der Laanen re vermaanen

,

Door de rong van zijn penfeel.

Heel manierig, los en zwierig,

Daar ook nietwes aan ontbreekr,

Zoer verdreeven , 'richijnr her leeven.

In zijn* Schilderyen fteekt.

HENDRIK de KLERK.
Was niet min begaeft mer konden met wetenfchap, als

zijne Konft-en Tijdgenooren , als blijkt uyr verfcheyde

Konfttafereelen by hem gefchilderr, en noch in weezen.

Hy is een Leerling geweeft van Mart'en de Vos , wiens

wijze hy aardiglijk wift na re volgen op zijne Graauwt-

jes , waar van wy er verfcheyden hebben gehad in ey-

gendom, doch noch meerder hebben gezien. Kornelïs de

Bïe zegt, dat hy een goed Dichter was, en dat konnen

wy, zo het ons luft, gelooven en ook niet gelcoven, om
dat de goede Dichters noch wel zo dun gezaair zijn in

de Ooftenrijkfche Nederlanden , als de Krimpkabeljaau-

wen in het fteenachtig Arabien , en die zegr, een goed

Brabands of Vlaams Poëet, komt te voorfchijn met een

fpierwitten Scholferr. Dat hy een goed^ godvruchtig en

zeedekundig Schilder isgeweeit, zullen wy gewilliglyk

toeftaan 5 maar dat hy een goed Dichter was, zal ons

geen Brabander noch Vlaming in alle eeuwigheyt op-

dringen.

ANTHONY SALART.
Is te BrulTel gebooren en ook begraaven , na aldaar

en elders vecle heerlykeOrdonnantien te hebben gemaakt,

en gefchildert, dewelke nooit buyten de mode zullen

raaken, zo lang als de Schilderkonft zal beftaan in eene

vafte
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vafte tekening, ineenemalspenfeel, en in eene verflandigc

tegenftelling van Lichten en van fchaduv/en.

Ook was den Konterfytfelfchilder Guilliam Mahue wei
gezien op die Eeuw ; beneffens Auguftyn Bruyn 3 Frede*

rik Brentely Hans Hohman , Jakoh van der Heyden } en

*Daniel van Aljlnot > die Schilder was van den Aardshar-

tog Albertus, op die tijd Gouverneur van de Spaanfche
Nederlanden.
Noch komen in geen geringe aanmerking de Schilders

Abraham Mathys , en Egidius van Tilburg , zynde den
laatfte een braaf Schilder van Markten en Boerenfeeften,

en den eerfte van Landfchappen. Ook is er ontrent die

Eeuw een Rotterdammer geweeft , genaamt T)avid de

Haan > waar van wy ons moeten gedraagen aan de getuy-

genis van den Lierfche Leevensbefchryver der Koijft-

fchilders daar hy zingt,

Men hoort noch boven al het kraayen van den Haan%

Die uyt het Hollandfch land naar Romen wasgevioogen.

J U S T U S van E G M O N T.

Die verdienftige Konftfchilder is gebooren tot Leyden^
op het jaar duyzent fes hondert en twee* doch wy vin-

den nergens geboekt by wien hy heeft geleert , of tot wat
voor een trap van volmaaktheyt hy was opgeklommen in

de Schilderkonft. Hy was eerft Hoffchilder by den Ko-
ning van Vrankryk, Lodewyk den dertiende , en nader-
hant by Lodewyk den veertiende : waarfchynlyk heeft

hyeenigebyzondere verdienden bezeten , want zonder de-

zelve zou hy zich niet hebben weeten te mainteneeren in

die zeldzaams Eerampten.

B 3
• F- 1'
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FIL1P van CHAMPAGNE.

Die Konftcnaar is geboorente Bruflel , op her jaar duy-

zent fes honderc en twee, zijnde zijne Ouders zeer ge-

ringe luyden, maar die in 'dien geringen (laat, vry meer

^erced geld bezaaten, als veele Weftfaalfche Boerenjon-

kers, of Kaftiliaanfche Graven en Baronnen. Hy kreeg'

al vroeg trek tot de Schilderkonft , welke luft die Ou-
ders opvolgden in allen deelen, doch met minder keus

als liefde, zo dat hy zo dikmaals van Meefter verander-

de, als een Franfch Kavalier van Minnaares changeert,

het geen hem ten laatfte begon te verdrieten. Le Sleur

Bouillon was zijn eerfte Meefter, en van hem ging hy over

tot Michïel Bourdeaux, een Schilder in het kleyn , welke

nieuwe wijze hy poogde te leeren , waarop den Land-

fchapfchilder Fouquerre hem de behulpzaame handreyk-

te, en onzen Champagne eenige fchoone tekeningen leen»

de, die hy met zeer veel profyt kopieerde. Korts daar

aan begaf hy zich onder de leerzuchtvan dien Fouquerre,

wiens Tafereelen hy zo konftiglijk wift na te volgen, dat

de Konftliefhebbers veeltijds de (lukken des Leerlings

aanzaagen, voor die van den Meefter.

Daar op kreeg hy de reysluft in 't hooft , en hy begaf

zich na Parys op zijn negentiendejaar, voorneemensem

na een kort verblyf aldaar het hooger op te neemen, en

Romen te gaan bezoeken ; doch dien kloot ftuyte in het

begin van zijn rollen. Hy geraakte in den beginne by

een byzonder Perfoon , die hem maar alleenlijk bezig

hielt met het Schilderen van Konterfytfels , het geen hem
verdroot , zo dat hy zich vervoegde by een Loreyns

Schilder, genaamt Lallemand^ by wien hy verflimmerde,des

hy een byzonder verblyf ging opzoeken , om onafhanke-

lijk van de luymen der Schilders, en van het foberloon,

zijn geluk zelfs te gaan opzoeken.

Hy
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Hy fchildcrde voor eerft ecnige Konterfytfels, dat wel
opnam , en zich bekwaam gevoelende om iets hoogers

te onderneemen, luyfterde hy om den Graaf van Mans-
vek te konterfyten, het welk hy gelukkiglijk uytvoerde.

Den naam van den beruchten Konftfchüder Niklaas

TouJJin deed hem een wooning kiezen in het Kollegie

van Laon, alwaar dien Schilder zijn optrek had geno-

men 'tzedert zijn overkomft uyt Italien, en zo dra had
hy zich niet bekent gemaakt by dien grooten Man, of
die liet Champagne een Landfchap fchilderen, hetwelk
hem hooglijk beviel, zo wegens het koloriet als aan-

gaande de Ordonnantie. In het vervolg fchilderde hy
verfcheyde Tafereeien in de vertrekken van de Konin-
ginne in het Hof van Luxembourg , onder het opzicht

van Tiuchefoe , die op die tijd het bewind had over die

werken, en zijne fchilderwijze beviel zo wel aan den In-

tendant over haare Majefteyts gebouwen, dat toen Filip

van Champagne j om zijne byzondere zaaken een reysje

ondernomen had na BrufTel, hy door het toedoen des ey-

gen Intendants de tyding kreeg van de dood van©//chef
ne , te dier tijd den eerften Schilder van deKoninginne
Moeder, die hem perfte fpoediglijk weder te keeren, om
dat ampt te komen beflaan. Die boodfchap was hem niet

onaangenaam, des keerde hy vliegens te rug, en zodra
hy arriveerde, vloog hy om de orders vande Koningin-
ne te ontfangen, die hem een logement in het Paleys

aanwees , beneffens een Penfioen van twaalf hondert Fran-
fche ponden.

Die PrincefTe beval 'hem eenige fchilderyen te maaken
voor de groote Karmelieten , ook maalde hy achtervol-

gens haare order eenige Tafereeien voor den Kardinaal
de Richelieu, in het Bofch ie Vicomte, te RicheÜeu,
en op andere aanmerkelijke plaatfen.

Hy



16 de SCHILDERKUNST
Hy trouwde met de Dochter vanT)uchefne> en nadat

de prachtige plegtigheyt van dat Huuwelijks nieuwtje

was afgeloopen , begaf zich Filif van Champagne van

meet af, aan het voltooijen van het verwulft der Karmelie-

ten, alwaar hy ook zelfs eenige (tukken fchilderde,als onder

anderen eenen gekruyften Knftum , aan wiens zyden

men de heilige Maagd Maria en den Apoftel Johannes

ziet verheelt, op een byzonder punt van de Gezicht-

kunde.

Wy zullen ons in geene byzondere befchryving van

alle zijne Konfttafereelen ïnlaaten, om ons werk niet te

doen zwellen tot den omtrek van den waterzuchtigen af-

god Kanopus 5 te meer dewijl er zo veelegeraamtens van

overleedene, en zo veele oogen van noch leevende Konft-

fchilders, na hun beurten ftaan te rekhalzen , die het kwaa-

lijk zouden neemen , dat wy hunne konft bedryven zou-

den verkorten , door die der anderen uyt te breyden. Hen

zal dan voldoen, hcopen wy, van te zeggen, datCham*

pagne zich in navolging van veele voorige wijze Mannen

het Hof vaar wel zey, en zich in een huys vertrok, dat

hy befchouwde als de vrucht zijns arbeyds, en wiens ge-

le^-endheyt hem buyten het bereyk van de vyanden des

Staats (lelde. Aldaar fchilderde hy voorden Hartog Leo-

pold een groot ftuk, waar op Atiam en Eva ftonden ver-

heelt leevensgroote, in welke beelden men konbefchou-

wen, dat het eenigfte onderwerp van hun droefheyt be-

ftont in de dood van Abel.

Vervolgens fchilderde hy de Vinding van de heylige

licghaamen van Gervais en van Protais, benevens allede

omftandigheden dewelke zo een groote plegtigheyt ver-

zeilen , welke Schilderyen vervolgens moeften dienen toe

modellen van Tapyten.

Dat gedaan zynde kreeg hy order om te arbeyden aan

het
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het vertrek in de Tuilleriesbeftemt voor Monfeigneur den

Dauphin > doch, hy voleyndigde daar van niet meer, als

het ftuk van Achilles opvoeding , dewyl hy op zyne ou-

de dagen een ruft zogt., die hy met zo veel zweet en zorg

had gekogtj ook wiert hy korts daar aan krank, enftierf

op het jaar duyzent fes hondert vier en zeventig, oud

twee en zeventig jaaren.

E V E R T van A E L S T,

Is gebooren tot Delf, op het jaar duyzent fes hondert

en twee. Hy was een braaf Schilder in alderhande foort

van ftilftaande leeven, by voorbeelt in doode Vogels, en

voornaamelijk in aan eene poot hangende Patryzen, in

Kruyden, Fruyten, yzere HarnafTen , Stormutfen, met

een woord in een volmaakte yzerewinkel van de Godes

Bellona. Hy ftierf op het jaar duyzent fes hondert acht

en vyftig, nalaatende een Neef die hy had opgetrokken

in de Schilderkonft, genaamt.

WILLEM van A E L S T.

Die Willem van Aelft is waarlijk een groot Konftenaar

geweeft, die de Bloemen en Fruyten, en inzonderheyc

de Druyven, zo natuurlijk wift te verbeelden, datzy aan

het leeven niet veel behoefden toe te geeven. Hy heeft

in zyn eerfte jeugd vier jaaren de Schilderkonft in Vrank-

ryk, en zeven jaaren in Italien geoefent, zynde in al die

tyd wel gezien geweèft by veele Vorften., Kardinaalen

,

en andere groote Ferfoonaagien. Op het jaar duyzent fes

hondert fes en vyftig keerde hy te rug nazyn Vaderlant,

en begaf zich eerft met er woon tot Delf, en van daar

tot Amfterdam , in welke Weereldftad zyn lieflyke Konft-
tafereelen behoorlyk wierden beloont en gepreezen , ge-

lyk als zy noch beloont en gepreezen worden ten huydi-

Tweede Deel. C gen
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gen dagen. Arnold Houbraken zegt, dat Willem ligtelyk

vuur vatte als hy een glaasje boven zyn peyl had gedronken*

en dewyi dat een algemeen gebrek, of liever een men-

fchelyke zwakheyt is, zullen \vy ons daar over niet ver-

der in of uytlaaten.

Het fchynt dat dien Konftfchilder eyndelyk het ftil

leeven wars wiert, dewyi hy in de fchakels der liefde

verwarde, en zich aan zyne Dienftmaagd verbond, trouw-

de, en er drieldndersby teelde. Opdie tijd woonde hy op

de Prinfegraft , by het Waaien Weeshuys tot Amfterdarn ,

alwaar hy ook ftierf , op het jaar duyzent fes hondert ne-

gen en zeventig. Het jaar van zyn geboorte is onsonbe-

kent, waarom wy hem hebben laaten opvolgen op den
Konftenaar zyn Oom , Evert van Aeiji. Den Dichter

Jan Vos beftak met dit onderftaande vaersje de Bloem-

tafereelen van dien verdienftigen Konftfchilder.

Hier komt de lieven Lent by wintertyd verfchynen.

N at-uur , die al wie maalt door haar penfeel verdooft,

Begint j nu zy dit ziet, uyt enkel fpyt te kwynen.

Aurora, leg uw pruyk vol roozen van uw hooft;

Hier groeien roozen die uw hulüel overtreffen.

Zo wort van delft door kond de weereltdoor beroemt.

Wie and'ren overwint behoortmen te verheffen.

Zynhand, vol geeften, heeft het blad van dit gebloemt

Befchildert met een glans, die nimmer zal verflenÏÏen.

Het loof, dat heeten koud verduurt, zal eeuwig ftaan.

Vrouw Venus zou haar krans om dit gewas verwenden*

Om als zy hoogtyd houd te pronken met de blaanj

Of als zy 't hart van Mars aanminnig komt beftryen.

't Cieraat der Vxouwen is de lyft der Schilderyen.

JAN
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JAN van BRONKHORST.
Die Man wiert pas elf jaar oud beftelt ophetGlasfchil-

deren, by een Glasfchryver genaamc Jan Verburg } by
wien hy de beginfelen van de Têkenkcnft leerde, en hy
geraakte van daar noch by een paar andere Glasfchilders,

gemeene knaapen, die, volgens de Glasfchryvers kronyk ,

geene kettery hebben opgebrogt in dat doorfchynent be-

roep, maar vaftkleefden aan de leffen hunner baazen,
als zo veele anticirculaire Doktooren , en apofematas-
kookende Kruydberyders. Op het jaar duyzent fes hon-
dert en twintig kreeg Jan trek na de Franfchelücht, en
hy ontgon zyn reys over Brabant, doch hy wiert geftuyc

rot Atrecht, alwaar hy gevalliglyk eenen P/V^r^^/Z^
opliep, een kondig Glasfchryver by wien hy zich an-
derhalf jaar ophielt , en in die tyd de hand leende aan
het Schilderen van verfcheyde glasraamen. Van Atrechc
trok hy na Parys, daar hy een braaf Glasfchüder aantrof,

genaamt Chamus > by wien hy een tyd lang verbleef, en
toen weer afzakte na zyn Geboorteftad, alwaar hy als

Meefter in die konft naarftiglyk fchilderde, doch altoos

Tekelysgezint of malkontent over de geringheyt van dat
Beroep. Die Heerszucht noopte hem onophoudelyk om
iets van meerder belang te onderneemen , en dat vuur wak-
kerde hand over hand, toen hy kennis kreeg aan den beruch-
ten KonMchilder Korne/zs Toe/enfatrg, wiensbevallige han-
deling hem zodanig verrukte, dat hy eensklaps beflooc

om over te gaan tot het fchilderen in Olieverf, en zich
op dien leeft te fchoeien, Maar hy maakte dat goed voor-
neemen niet werkftaUig, dan op het jaar duyzent fes hon-
dert negen en dertig, als wanneer hy het Glasfchryven
den bof gaf, en zich alhoewel zonder eenig onderwijs zo
naarftiglijk in die nieuwe konft bevlytigde , dat de tijd

zijn glpriegras niet maklijk zal afmaayen.

C % De
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De Nieuwe Kerk tot Amfterdam pronkt noch hedens-

daags met drie by dien Jan van Bronkhorft gefchüderde

Konftglaazen. Hy heeft daar op verheelt hoe dat de Vree

den Oorlogsgod Mars boeit en kluyftert , en den ver-

woestenden Kryg beneffens zijnen verderflijken aanhang

vertrapt. Hoe voorfpoediglijk den Landbouw en de Zee-

vaart bloeien , als de met een ferpenten paruyk gekapte

Nijt wort verbannen. Dat groeien en bloeien is aldaar ver-

heelt door den Hoorn des Overvloeds, die aldèrhande

uytheemfche Kookmanfchappen uytftortj gelijk als de

daar by gefchüderde boeken beeldfpraakelijk te kennen

geeven , dat de Konden en Wetenfchappen cp het al-

derheerlijkfl: floreeren , en gelijk als den Oranjeboom op

eene en dezelve tijd bloemen en vrugten leveren , ten tijde

van Vreede. Ook heeft hy in dezelve Kerk op de deuren

van het Orgel, Davids triomf over den onbefneeden Go-
liath, beneffens Sauls falving tot Koning over lfrael, en

deszelfs booze pooging om den op de harp fpeelenden

David met zijn lans te doorfteeken , konftiglijk in olie-

verf geordonneert en gefchildert.

Hy was geboortig van Uytrecht, op het jaar duyzent

fes hondert en drie 5 doch zijn fterfuur, en de plaats van

zijn begraefenis konnen wy niet fchryven. Zijn Konter-

fytfel ftaat op de plaat L, boven aan, beneffens een be-

fchilderde Kerkraam, tot een wedergaa van het zinne-

beelt van Agathokels, eerft Potcebakker, naderhant een

Koning. Aanzien doet gedenken.

N L
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NIKLAAS KNUFER.
Die Niklaas Knufer dee zijn plegtige intreede op het

groot Schouwburg des weerelds, inhet jaarduyzent

fes honderten drie. Hy is geboren tot Leypzig, eenftadin
Saxen , beyde vermaart door haare fraaije hoogduytfche
taaluyting , en door haare jaarlijkfche alom befaamde
Leypziger Kermis. Hy gaf in zijn eerfte jeugd geen ge-

ringe blyken, dat hy tot een Konftfchilder was in de
wieg gelegt, als die in ftê van 's Meefters voorfchrift te

volgen en letters te maaken , zijn papier bekrabbeide

met mannetjes, vogeltjes, en andere beeltjes, waar door
den Schoolmeefter hem dikmaals zeer hartiglijk kateki-

zeerde. Doch de natuur laat zich niet bedwingen door

plak of roede , want als men hem het papier en pen en

ink benam , bediende hy zich van de witte wand en van de

zwarte houtskool, waar mede hy demuurenzoovervloe-
C 3 diglijk
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diglijk bemarmerde, dat de Dienftmeysjes dochten dol

te worden. Den Vader ziende dat er geen zalf aan dien

leerzuchtigen jongen te ftryken was, geloofde dat dien

knaap zo min de taaien wilde leeren als een Nederduyts
Poëet, derhalve verzamelde den ouden Knufer de naa-

men van alle de Ambachten die hy kon bedenken, tot

dat eens Krankbezoekers inkluys, fchreefdieopeen blad

papier, ley die den zoon te vooren, en gaf hem de keus

om er een uyt te kippen, die flukx zonder nabèdenken

de Schilderkonft uytkeurde.

Den Vader befteede hem dan by den Schilder Erna*

nuel Nyfen , een Manonsonbekent , die wy ge volglij k niet

konnen laaken ofpryzen. By dien Meefter verbleef hy
twee jaaren, en dat was al te lang, dewijl die onzen

Knufer tot een Laquey in ftee van tot een Schilder op-

brogt, en hem zijn Mantel en Degen liet nadraagen,

't welk hem zo verdroot dat hy wegliep en tot Maagden-
burg belande, alwaar hy zich een tijd lang geneerde met
penfeelen te maaken. Doch die broodwinning fcheen hem
ook al te gering, des begaf hy zich by een Kladfchil-

fchilder, daar hy by bleef tot het jaar duyzent fes hon-

dert en dertig, wanneer hy kwam afzakken na Uytrecht,

en gelukkiglijk den Konftfchüder Abraham Bloemaart

aantrof , die medelyden kreeg met de natuurlijke drift

des jongens tot die adelijke konft, die hem onder zijn

huysdak nam, en die hem binnen een korte tijd zo ver

brogt, dat hy kon gaan flodderen op zijne cyge wieken.

Eyndelijk vorderde hy zo ver in Sr. Lukas loopbaan,

dat den Koning van Denemarken hem drie Tafereelen

,

dewelke drie Veldflaagen, waar in zijn Voorzaaten had-

den getriomfeerc, liet fchilderen, welke drie ftukken na

's Konings, en na 's Schilders genoegen, uytvielen.

Wy hebben maar een eenig ftukje by hem gefchildert

gezien

,
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gezien, en ook gekocht, in'sGravenhage, op welk Rukje

h^ eene Harderin bekranft met een krocn van roozen

had gefchildert, welke Veldnymf met de hand wiert ge-

leyd by eenen Harder , op wiens gelaat men een diepe eer-

biedigheyt zag doordraaien. Op het aangezicht van de

Harderin zag men een grootfche maagdelijke zeedigheyt

opdaagen, welke .beyde Beeldjes konftiglijk getêkent en
1

meefterlijk waaren gefchildert. Zijn överlyden en zijn

begraefenis zijn ons beyden onbekent.

JAN COSSIERS.
Die Konftenaar is zijn geboorte verfchuldigt aan de

ftad Antwerpen, op het jaar duyzent fes hondert en drie.

Zijn Meefter was Kornelts de Vos , die hem zo ver brogt

dat hy een heerlijk Hiftoriefchilder wiert , op wiens konit

zich de Brabanders, en niet zonder reden, mogen beroe-

men. Hy heefc zeer veele Hiftorieft ukken gefchil-

dert voor den Koning van Spanje , voor den Prins Kar-

dinaal , voor den Aartshartog Leopoldus, en voor veele

andere groote Heeren en beroemde Perfoonafien. Ook
vergat hy den Hemel niet in het hevigfte van zijne be-

zigheden voor het Hof, dewijl hy veele fchoone Alcaar-

flukken voor onderfcheyde Kerken en Abdyen fchilder-

de, waar onder, gelijk als een Diamant onder een hand-

vol witte Saneren uytblinkt , insgelijks uytflonkert dat

heerlijk Altaarftuk dat noch hedensdaags beruft in de
Kerk van het Groot Bagynen Hof tot Mechelen. Het
jaar van zijn dood is ons niet bewuft, maar zijn over-

lyden ftaat geboekt voor zeker , des zullen wy hem laa-

ten opvolgen door zijn Tijd-en Konftgenoot

S I M O N de VOS.
Die Simon wiert gebooren op het vruchtbaar Konftfchil-

clers
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ders jaar , duyzent fes hondert en drie , binnen Antwer-

pen. Hy fchilderde heerlijk zo groote als kleyne Hifto-

rieftukken , dewelke als noch overvloediglijk zijne ver-

dienden beplyten, zo tot Antwerpen, BrufTel, Mecghe-
len, Lier, Leuven, als in andere Brabandfcheen Vlaam-
fche ftêden.

JAN B Y L E R T,

Was een Uytrechts kind , en een Tijdgenoot dier

voornoemde Schilders , zo wel als een Glaazemaakers

Zoon en een braaf Schilder. Hy fchilderde middei-

maatige (tukken , tuflchen het groot en het kleyn

,

wel gekoloreert , en zo ons den Lierenaar K. de Bïe

geen Romans vertelt, wel gewilt en begeert in onder-

fcheyde Koninkrijken en Provintien.

PIETER JANSZ. van ASCH.

Die Man is een goed Landfchapfchilder geweeft, in-

zonderheyt in kleyne flukken. Dewijl hy niet veel tijd

om te fchilderen kon uytvinden , als die op eene andere

wijze zijne oude Ouders moeft bezorgen, zijn zijne Huk-
ken raar, maar echter deugdelijk. Zijn Konterfytfelftaat
op de plaat L, onder aan.

KRISTIAAN van KOUWENBERG,
Wiert geboren tot Delf, op den achtfte vandeHerft-

maand, des jaars duyzent fes hondert en vier. Zijn Leer-

meefter in de Schilderkonft , was Jan van Nes , vanwien
hy de reys opnam naarltalien$ alwaar hygrootelijks vor-
derde, en een braaf Konftenaar is geworden, daar hy eens

deels zijn goed geftarnte, en andersdeels zijn yver, voor-
had te danken. Hy fchilderde in zijn Geboorteftad vee-

Ie leevensgroote Hiftorieftukken, braaf getêkent en heer-

lijk
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lijk gefchildert. De Lufthuyzen RyswijkenhetHuysin't
Bofch pronken noch hedensdaags met zijne Konittafe-

reelen. Van Delf vertrok hy hooger op na Keulen j al-

waar hy ftierf op den vierden van de Hooimaand , des

jaars duyzent fes honderc zeven en feftig.

DANIEL van HEIL,
Was geboortig van Bruffel, op het jaar duyzent fes

honderc en vier, en wiert een goed Landfchapfchilder in

den beginne, welke vrolyke keus hy têgens eene krach-
tiger fchilderwyze verwiflfelde , door het maaien van bran-

dende Huyzen en Steden, meer konftrijke alsvermaake-
lyke voorwerpen. Gndertuffchen wort dit tot zyn lofge-

tuygt, dat er niets ontbrak aan zyne Tafereelen als de
hitte, een gebrek dat een goede kwaliteyt was

., als die

anderszins veele Konftkabinetten lichter laage zou heb-
ben doen branden.

Onder meer andere konftftukken bezingt Kornelh de

Bïe de blaakende verwoefting van Sodom en Gomora,
benevens den ondergang van het aloude Troye, waarvan
zich Vader Fondel in zyne vertaaling van Eneas aldus laat

hooren.

De vyfrig kamers van zyn kind'ren, om te wekken
Een afkomft zonder tal, al telgen uyt zyn (tam ,

Die leggen, met haar pracht en praal, al door de vlam
Verteert , de pylers , die van goud en rooffchat blonken:
En waar de helle brand gedooftis en zyn vonken,
Daar houd den Griek de wacht.

JAKOB GERRITSZ. KUIP.

Arnold Houbraken had by na dien braaven Dortenaar
vergecten, zegt hy, doch door den Zoon Albert Kuip

\ Tweede Deel. 2) kwam
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kwam hy te denken aan den Vader Jakob Gerritfz. Kuip>

die een fraai Schilder van Osjes , Koetjes, Schaapjes,

en alzulke eetbaare dieren is geweeit. Deszelfs verfchie-

ten waaren meeftentyds land-en watergezichten om en by

Dordrecht, dewelke hy naarftiglyk totzyn gebruykeerft

uyttêkende, en naderhant fchilderde. Zyn zoon

ALBERT KUIP
Is geboren tot Dordrecht, op het jaar duyzent fes hon-

dert en fes, die de Schilderkonfl: by zyn Vader leerde,

en den zelven overtrefte. Zyn manier is vry uytvoeriger

als de fchilderwyze des Vaders , ook was het hem onver-

fchillig wat hy ichilderde, hetzy Olfen , Koeijen, Paer-

den, Schaapen, Landfchappen, Vruchten of ftille en

ontroerde Wateren met fchepen } zynde daar en boven

alles even fraai wat hy ook penfeelde. Ook nam hy de

tyden wonderlyk wel in acht, zo dat menden Ochtend-

ftond van den Middag , en die wederom van het vallen

des Avondftonds kon onderfcheyden. Daar by fchilderde

hy de Maanlichten zeer natuurlyk, een bewys dat hy het

leeven had waargenomen oordeelkundiglyk, en het niet

had van hooren zeggen. De Kondkenners plaatfen on-

der zyne alderbefte (tukken een Tafereel, waar ophyde
Dordrechtfche Paerdemarkt had verheelt, als ook een

fchildery van de Pikeurbaan of Reyfchool , waar op hy

de fchilderachtigfte paerden die er te vinden waaren na

het leeven had gekonterfyt. Hy bediende zich van de

Natuur en niet van eenige Modellen , zynde het zyne zwak-

heyt niet om daar voor geld te befteeden, als die zich

met deeze zinfpreuk behielp, Nooit komt de mot in harde

'Daalders. Voor de reft was hy een Ouderling van de her-

vormde Kerk, en een Man onbefprooken van leeven.

De Liefhebbers der Papierkonft betnygennochhedens-
daags
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daags hun achting voor zyne Tekeningen , dewelke mee

zware kryt geftelt en met fappen gewaden, natuurlyk

en konftiglyk zyn behandelt, en meeftendeels gefchetft

na Dordrechtfche land en watergezichten.

PIETER DANKERSZ. de RY,

Is geboren tot Amfterdam , op het jaar duyzent Tes

hoadert e'n vyf. Hy was een braaf Konterfyter, en ook Hof-

fchilder van Uladislaus den vierde, Koning van Zweden.

PIETER FRANCOIS LUCASZ,

Ts geboren tot Mecghelen, op den twintigften van de

Wynmaand, des jaars duyzent fes honderten fes. Hy leer-

de in den beginne de Schilderkond by zyn Vader, tot

Mecghelen, en naderhant by den befaamden Konftfchilder

Gerard Segers y tot Antwerpen. Zyn voornaamfle kond
beftont in het fchilderen van Landfchappen geftofTeert

met kleyne beelden, dewelke hy wonderlyk net en zuy-

ver maalde, waar door den Aartshartog Leopoldus zin

kreeg inzynekonft, enhemeengeruymetydin zyndienft

gebruykte. Hy ftierfop het jaar duyzent fes hondert vier

en vyftig, op den elfden van de Oogftmaandt.

LOUIS PRIMO, bygenaamt GENTIEL.

Op het zelve jaar van duyzent fes honderten fes isook

geboren tot BrufTel Lodewyk , doorgaans bekent by den

naam van Louis TrimO) en naderhant bygenaamt Gentiel.

Dewyl hy zich wel wift voor te doen;, en op eene adely-

ke en grootfche wyze leefde , daarom doopte de Schil-

derbende hem met die benaaming, zegt Sandrart , en dat

kan en mag men welaanneemen, omdatde Heeren Bend-
vogels doorgaans de neygingen der Amptgenooten be-

Z> 2. fiudee-
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ftudeeren eer dat zy die komen te doopen. Die Louis was
een braaf Konftfchilder, die te Romen den Paus Alexan-
der benefFens de voornaamfte Hovelingen des alderhey-

ligften Vaders, en vecle Kardinaalen en mindere Kerk-
prelaaten, heeft gekonterfyt, zynde zyne handeling uyt-

voerig, zindelyk, en zuyverj een talent dat echter meer
Eere geeft als Schatten. Hy leefde noch op het jaar duy-
zent fes hondert en feftig, en dat is 't alles waterde Hifto-

riefchryvers der Schilders van opgeeven.

^-

...

REMBRANT van RYN.

Die Nederlandfche Konftzon kwam opdaagen, op het

jaar duyzent fes hondert en fes, een vruchtbaare

Eeuw in het voortbrengen van verdienftigeKonftfchilders

envanKonftfchildereflen. Zijn Vader, door de wandeling

genaamt Herman Gerretfz. van Ryn, was een Molenaar

op een Korenmolen tuffchen Leyerdorp en Koukerk aan

den
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den Ryn, ende zijn Moeders naam was Neeltje Willems
van Zuytbroek , een paar eerlijke luyden dat zich fraaytjes

op dat beroep kon geneeren. Dewijl öq Rembrani een
eenig kind was wilden zijne Ouders hem de Latynfche
taal laaten leeren , om er een geleert man van te maaken,
ten welken eynde zy hem ter fchoole bedelden. Doch
den jongen van Ryn betuygde meer zucht te hebben voor
de Tèkenkonft als voor de befchaavende Geleerdheyt,
waar door zijne Ouders van befluyt veranderden, en hem
overgaaven aan Jakob Izaakfz. van Zwaanenburg, om
by dien Man, die wy niet kennen, debeginfelenderSchil-
derkonft te leeren, gelijk als hy ook by den zelven drie

jaaren lang verbleef, en zodanig vorderde , dat men mak-
lijk kon voorzien dat er een fchoone Fenix uyt dat vroeg
konftvuur ftont geboren te worden.
Na dat die driejaarige Dienttbaarheyt was geeyndigt.,

beftelde den Vader hem by den befaamden Konftfchilder
gieter Laftman > op die tijd woonachtig tot Amfterdam,
by wien hy fes maanden verbleef, en van daar by den
Schilder Jakob \Pinas geraakte, daar hy het mee niet al

te lang maakte, maar een vaft befluyt nam om de Schii-
derkonft by zich zelven te oefenen en voort te zetten, dac
hem wonderlijk wel gelukte.

Hy fchilderde en ftudeerde dan vlytiglijk aan hethuys
van zijne Ouders, en kreeg met ter tijd kennis aan eeni-
ge Konftliefhebbers , die hem eens by wijze van raadgee-
ving zeyden, dat er een zeker Heer, een groot Liefheb-
ber van de Schilderkonft, woonde in 'sGravenhage, die
nu en dan wel een Schilderytje van de hedensdaagfehc
jonge Schilders kocht, enhem ontwyfel baarlijk een ftukje,

dat toen verfch uyt hetpenfeel wasgerolt, zou afhandelen
en wel betaalen. Rembrant die niet al te geldig was luy-
fterde nadien raad, en trok te voet met dat ftukje na den

T> 3 Haagh

,



go de SCHILDERKON S^T

Haagh, bood het dien Heer aan, en verkocht het na een

kleyne woordenwifTeling voor een fom van hondert gul-

dens. Hy was wonderlijk wel in zijn fchik met dien buyr,

als die nooit zo veel geld in den buydel had gehad , en

verlangde om fpoediglijk naar 's Vaders molen te rug te

keeren, om zijne Ouders met dat vrolijk nieuws te ver-

raflchen. Hy befprak dan een plaats op de Poftwagen van
Leyden, en arriveerde aan de Pleyfterplaats van hethuys
ten Deyl, alwaar alle de Paffagiers aftraden om zich te

ververflchen , uytgezondert Rembrant , die op den wa-
gen verbleef, bevreeft dat iemant zijnen fchat mogt zien

en hem die afzetten. Ondertuflchen kreegen de paerden

de poppen in 't hoofd, naamen den gang op, en holden,

zonder eens na het gefchrceuw van Keer Keer depaerden!

te luyfteren, tot binnen de poort van Leyden , alwaarzy
halte hielden voor hun gewoone Herberg , waar over
zich Jan Alleman als over een half mirakel verwonderde.
Het onedel Gemeen floeg fluks een kring om den wagen,
en vroeg aan den ont fielden Rembrant van Ryn , hoe en
op wat wijze zulks was bygekomen ? die het nieuwsgie-

rig Graauw met een laconifch andwoorr afzette, en zich
zonder veel morgenfpraak met den buyt wegpakte na zij-

ne Ouders > wel vergenoegt dat hy zo fpoediglijk en dat
noch franco beland was in zijn Vaderlijke haven.

Dat verguit begin fpoorde hem aan om zich meer en
meer te benaarftigen in een konft, die haarebelyders wel
zo weezendlijk verrijkt als den Steen der Wijzen , ook
kreeg hy korts daar aan de handen zo vol werk, dat hy
niet wift waar zich te wenden ofte keeren. Dewijl hem
nu de meefte portretren en andere Hiftorieftukken'thuys
kwamen van de ftad van Amfterdam, begaf hy zich der-
-waarts met der woon , op het jaar duyzent (es hondert en
dertig. Aldaar geland zijnde vloeiden het befteltwerken

de
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de Leerlingen hem toe van alle kanten, waar voor hy een

Pakhuys huurde op de Bloerngraft , alwaar ieder zich

een vertrek van zeyldoek of van bortpapier affchoot,

om na het leeven te konnen ftudeeren zonder eikanderen

te ftooren. Gelijk de Jeugd nu door de bank zo kuys niet

valt als een hondertjaarigen Monnik van la Trappe, viel

er ook in 't kort iets voor dat wy den Leezer om deszelfs

ongemeenheyt zullen mededeelen.

Een Leerling die al vry diep gevordert was inde gon{fc

van Mevrouwe de Schilderkonft, voerde op een zekeren

tijd een zoet lief Meysje in zijn afgefchooten vertrek,

om daar na te tekenen ofte fchilderen, voor het minften

aldus was het voorgeeven. De Medeleerlingen fcheenen

alle benieuwt te zijn hoe dat fpel zou afloopen, derhal-

ve gleeden zy zachtjes , na hunne fchoenen te hebben
uytgefchud, na die Schildercel , en keeken by beurten

door een fcheurtje, alwaar zy het geen er volgt begluur-

den. Het was een warme dag, waar door den Tekenaar
zich gemakshalve zo wel ontkleede als het Model , en
zy in dien natuurlijken opfchik den aiouden ftaat der al-

dereerfte Ouders zonder veel omflags vertoonden. Wat
er nu voor dartele handgreepen , graage lonken , en ver-

lokkende diskoerflen tufTchen die beyden voorvielen, zal

den Leezer wel zo wei konnen giffen , als wy konnen na-

vertellen of verzinnen. Waarschijnlijk dat dat tweege-
vegt in alle deelen zal hebben geleeken na de natuurly-

ke befchryving van een diergelijk Congres, dat den Au-
theur van den Amfterdamfche Hermes bezingt in zijn eer-

fte deel, bladzy hondert en zeven.

Alwaar dat dartel Wicht door Paphos aangeblaazen

,

En greetig naar 't genot van het verwacht geluk,

Vogt met dien Minnaar zeven glaazen

:

Die
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Die alseenWöudpaap, op het naakt der Nymfen tuk,

Dien room zuigt van haar roode lippen,

Den ronden boezem drukt en ftreelt,

Die blanker dan het fneeuw, en harder als de klippen

Van Paros marmer , nooit de toets eens Mans verveelt.

Die door twee ftifjes van koraal is vaft geklonken

Op de' elpenbeene borft van Cithereas duyf,

Die brallende* op een blonde kuyf

De blixemftraaien fchiet van onweerftaanb're lonken.

Een Boezem die nu rijft, dan zachtjes nederdaalt

Gelijk de dobberende baaren ;

En na zy lacght en lonkt, of looslijk ademhaalt

,

Hem ftrikt in haare liefde fnaaren.

Zy fprak hem aan in deeze taal -,

Mijn Schat! mijn Al! mijn Ziel! mijn Puyk derJon-
gelingen !

Ik kan mijn hartstocht niet bedwingen,

ü Balfem voor mijn graage kwaal

!

Hoe dikmaals , toen ik uw in vreeze' en beeving kufte

,

Heb ik op 'tkraakent Ledikant

Uw heygende gedrukt, geftrookt, daar ik dien brant

Die uw verteerde, en ghy de mijne ftookte' en blufte:

Hoe baden wy toen in een Wed
VanWelluft! Ach! mijn Held, dienikzodierbeminne!

Ghy zijt mijn God, ik uw Godinne,

Mijn Mars die Venus ftreelt op 'toverfpeelig bedi

Dit Vteenig luk der Stervelingen!

Dien Nektar en dien Room vertrotft de ftraffte deugd.

Kom, kom, mijn Zielsgalant ! den middagonzerjeugd

Belooft het heuglijkft aller dingen.

Ik zal, als my den geeft verlaat,

Ook ftervendê in uw bouten blaaken,

Zo ghy voor 'tlaatft dces' roozekaaken

Drukt
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Drukt met een Duyvezoen, en aaft met honingraat.
Met flingertzê om zijn hals zo teer^

Zy blijft gelijk een klis om zijne leeden hangen

5

Zy ftreelt en kuft die lentewangen,

En zijgt gelijk een bloem vermant door hitte neer,

't Scheen dat die laatfte toets zijn mannenmoed ver-
fraaide,

En dat de Welluft op een koets vol roozen praalde.

Op die of op een diergelijke wijze gedroeg zich den
jongen Schilderen het Vrouwelijk Model, toen Rembrant
vericheen om de gewoone namiddags ronde te doen , en
zijne Leerlingen de dagelijkfche les te geeven, die niet

weetende wat er te doen was om en by de Zeyldoekskluys
van den opgeflooten Leerling, mee na het fcheurtje (lap-

te om eens te kyken. Hy zag dat paar ontrent in het zel-
ve poftuur zitten in puris naturalibus, gelijk als Mars en
Venus gerekt en geftrekt laagen, toen den manken Vul--
kaan die Gelieven het net over het hoofd haalde, en hy
had dat fpel noch niet zeer lang aangezien, toen hy den
afgevochten Leerling hoorde zeggen , Waarlijk lieve En-
gelin j nu gelijken wy niet kwaalijk naar Adam en Eva
want die liepen mee met de billen bloodshoofts moedernaakt
in het 'Taradys. Zo dra had Rembrant van Ryn die vrien-
delijke woorden niet gehoort, of hy klopte met zijn fchil-
derftokje tegens de deur van het vertrek, en riep met een
dreygende ftem } T>ewylgby uwe onderlinge Naaktheyt kond
zien en taften , O overtreeders / zult ghy fluks het Taradys
verlaaten. Daar op liep hy het deurtjen open, ftoordede
Adams en Evas klucht waarom geen doekjes waaren ge-
wonden, en joeg het verfchrikt paar zo fchielijk de trap-
pen neerwaards en voorts ten huyze uyt op de ftraat, dat
het te naauwer noot de tijd had om eenige gemeene Vy-
Tweede Deel. E gebla-
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gebladers ter v-lngt op te vatten, om de onderlinge Naakt-

heyt te bedekken.

Rembrant van Ryn was een fchatrijk Man ten opzich.

te van de Vruchtbaarheyt zijns geelts, als blijkt uyt de
meenigvuldige verfchillige krabbelingen , tekeningen en

fchetfen die hy over eene en hec zelfde voorwerp heeft

gemaakt. Ook ftaat men verbaaft te kyken, wanneer men
aandachtelijk het oog laat vallen op alle de daar in ver-

vatte veranderingen, zo in de tronien, detoetakelingder

kieedyen, de geftaltens der beelden, en alzulke fchil-

derachtige waarneemingen. Doch hy munte wonderbaar-

lijk uyt in het uytdrukken der Hartstochten , eene uyt-

drukking dewelke niet te verbeelden is als door een krach-

tige Overdenking, en eerft by den Konftenaar moet be-

greepen en naderhant worden uytgedrukt. Het voorval

des Zaligmaakers met de Emausgangers heeft hy dik-

maals gefchetft, als blijkt uyt verfcheyde over dat voor-

werp by en onder de Liefhebbers der papiere Konft be-

ruftende Tekeningen, behalve twee indruk uytgaande be-

kende printen. Ook is er geen minder tal fchetfen en te-

keningen bekent over de hartstochten der twee Difcipe-

len toen Jefus verdween uyt hunne blikken, ten van die

Tekeningen gaat hiernevens, geetil: by Arnold-Houbra*

ken* waar op de hartstocht van een fcbielijke verbaaft-

heyt, en hec verfchrikt en verftelt ftaaren op het ledig

geftoelre, waarop den Heylant geen moment geleeden ge-

zeten was, ftaat uytgedrukt op eene verwonderens waar-

dige wijze.

Maar echter is het te zelver tijd te beklaagen, dat hy
eo wispeltuurig was in zijne Tekeningen , als een Franfch

Galant onftandvaftig is in de keus van zijne Maitreflen*

waar door niet alleenlijk onderfcheyde fchetfen , en

printen, maar insgelijks veele Schilderyen onvolmaakt:

en
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en ten halve zijn blijken (teeken. Dat blijkt uyt veele
Schilderyen, waar van hyfommige voorwerpen zeer uyt-
voeriglijk had doorfchildert, en wederom eenige andere
beelden, huysraad, katten of honden met eenige borftel-

ftreeken losjes en niet zeer bevalliglijk heeft aangewee-
weezen. Ook was hy onverzettelijk op dat kapittel, zeg-
gende tot zijn verantwoording, T>at als dan een Schilde-

ry is voltooit 3 wanneer den Meefter daar in zynvoorneernen

heeft bereykt > dat is te zeggen op goed Nederduyts, dat
hy een konftiglijk en uytvoerighjk gefchilderde Kleopa-
tra of Hefter zou hebben overtaant, om een Paerl of om
een Diamant te doen blinken en voorkomen. Een (taaltje

daar van zal genoegzaam voldoende zijn, om aan den
Leezer een indruk van zijn onverzettelijk Deenfch hoofd
te geeven.

Hy had een groot Familie ftuk onder handen , waarop
hy reeds den Man, de Vrouw en eenige Kinders had ge-
konterfyt, toen een Aap, zijn Gonfteling, kwamteiter-
ven. Het fchijnt dat hy geen anderen Doek by der hand had
als dat Portretftuk, ten minden dat hy er geen anderen be-

geerde te zoeken, des zette hy dat ftukopdenfchilderefel,

en konterfyte daar op dien geftorven Aap , die er zo veel

by te pas kwam als een Verkens hutspot op eenjoodfche
Bruyloft. Den reeds gekonterfyte Heer benerTens zijne

Huysvrouw protefteerden tegens het gezélfchap van dat
wanfehapen Dierj doch of zy hoog of laag fprongen,
Rembrant van Ryn weygerde het konterfytfel van den O-
verleedenen uyt te veegen , waar door die Familie er van
afzag , en hem het aan de hand liet houden , Welke ge-
melde Schildery naderhant tot een fcherm verftrekte aan
zijne Leerlingen.

OndertufTchen is het ook waar, dat er veele uytgevoer-
de en door en door opgefchilderde Konlttafereelen van

E 2 dien
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dien Rembrdnt beruften onderde Konftbeminnaars in ver-

fcheydc befaamde Konftkabinetten , alhoewel er een groo-

te vyf en twintig jaaren geleden veele zijn opgekocht roe

een hoogen prijs, en na Vrankrijk en na Irahen overge-

zonden.
Hy fchilderde veel uytvoeriger in zijn Zomerfaifoen

als op zijne Herfts-of Winterdagen, en daar van konnen

wy deeze reden geeven , dat hy in zijn eerfte jeugd meer
Gedult, en naderhant meerder Oordeel heeft doen zien,

en zo veels te beter. Onder zijne uytvoerige Tafereelen

telt men inzonderheyt een berucht Konftftuk van Rem-
brant van Ryn , onder de Konftkenners bekent by den

naam van St. Pieters fcheepje, dat wel eer plagt te han-

gen in het Konftkabinet van den Heere Jan Jakobfz,

Hinloopen , wei eer Borgermeefter en Hoofdfchout der

(tad Amfterdam. Ook was op dezelve plaats een (luk van

dien voorgemelden Rembrant 3 waar op den hovaardigen

Gonfteling Haman den Koning Ahasweros en de Konin-
ginne» Efther vergafte , over welk Tafereel den Dichter

Jan Vos> die een verilandig Konftkenner isgeweeft, zich

aldus laat hooren.

Hier ziet men Haman by Afweer en Hefter eeten

Maar 'tis vergeefs, zijn borftis vol van fpijt enfmart.

Hy bijt in Hefters fpijsj maar dieper in haar harr.

Den Koning is van wraak en raazerny bezeeten-

De gramfchap vaneen VorftisfchnVlijkalszeraaft;

Die alle mannen dreygt wort door een vrouw verbaaft.

Zo (lort men van den top in 't dal der tegenfpoeden.

De wraak die langzaam komt gebruykt de ftrengfte

roeden.

Van dien zelve trant is noch een fchoon (luk je van

dien Konftfchilder , bekent by de benaaming van het

Vrouw-
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Vrouwtje in O verfpel bevonden , in het Konftkabinet van
den Wel Edele hoogh Achtbaaren Heere den Heer Wil-
lem Six, Oud Borgermeefter der ftad Amfterdam. Der-
gelijks (Houbraken is onze Zegman J is een Tafereeltje
in het graauw gefchildert, dat onder den Wel Edele Hoogh
Achtbaaren Heere, den HeereJohan Six, Borgermeefter
dier zelver ftad Amfterdam beruft, wonderbaarlijk, zo
ten opzichte van de natuurlijke aandacht en van de harts-

tochten der luyfterende Toehoorders, als wegens de aar-

dige en ongemeene Kleedyen dier Toehoorders. Ook is

het niet duyfter te zien in alle zijne konftftukken, zo
krabbelingen , tekeningen , fchetfen er. fchilderyen , dat hy
byzonderlijk toeley op het wel afbeelden der Hartstochten,
waar van zijne Leerlingen getuygen , dat hy fomtijdsee-
ne eenige Tronie tien maal op onderfcheyde wijzen af-

fchetfte , eer dat hy dezelve op een ftuk plaatfte;ja dat meer
is, dat hy wel eens een paar dagen kon toebrengen omee-
nen Tulbant na zijn zin op te fchikken enteplooyen.
Maar hy is, en wy zeggen het met leedweezen ., min

bezorgt geweeft om een fchoon Naakt te verkiezen , als

om zijne Beelden cierlijk te drapeeren en op te traliën.

Zeer zelden zal men een fchoone hand van dien Rem-
bravt zien, zijnde die doorgaans weggedommelt in de
fchaduwe, om de tronie te doen fpreeken. En aangaande
zijne naakte Vrouwtjes, die lelie blanke Meefterftukken
van de milddaadige Natuur, en die alderbekoorlijkfte

Voorwerpen voor het Konftpenfeel , waar op de aloude
Konftfchilders als op zo veele Gulde Vliezen doelden,
die heeft hy zo erbarmelijk verkoozen en gefchildert

,

dat het al te droevig zou zijn om er van te zingen of te

fpeelen.

Rembrnnt dan was al te griiziek om eenige voorschrif-

ten der voorige of der by zijn tijdleevendeKonftkenners
E $ na
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na te volgen } hy verbond zich ftiptelijk om dat leeven te

gebruyken of na ce volgen , dat hem voorkwam, ofgelijk als

men zegt, in de mond liep, zonder het fchoonfte er uyt te

kippen, waarom ook den Dichter Andrïes Tels aardiglijk

van hem getuygt in zijn Gebruyk en Misbruyk van het

Tooneel.

Als hy een naakte Vrouw, gelijk fomtijds gebeurde,

Zou fchilderen , tot model geen Griekfche Venuskeurde

Maareereen' vVafter,of Turftreedfter uyteenfchuurj

Zijn dwaaling noemende naarvolging van natuur,

Al 't ander ydcle verziering. Slappe borften,

Verwrongen handen , ja de neepen van de worden

Des ryglyfs in denbuyk, deskoufebandsom't been

't Moeit al gevolgt zijn, of natuur was niet te vreen,

Ten minften zijne, die geen regels noch geen reden

Van evenmaatigheyt gedoogde in 'smenfehen leden.

Wat was 't een fchade voor de konft , dat zich zo braaf

Een hand niet beter van haare ingeftorte gaaf

Bedient heeft! Wie had hem voorby geftreeft in fchil-

deren ?

Maar ach / hoe grooter geeft , hoe meer hy zal ver-

wilderen,

Zo hy zich aan geen grond en fnoer van regels bindt.

Maar alles uyt zich zelf teweetenonderwindt.

Doch dat alles overgeflaagen , zeggen de Klappeyen

,

zo wiert echter zijne konft zo hoogh gefchat by zijn lee-

ven , dat men om een ftukje van zijn hand te moogen er-

langen, gelijk als het Spreekwoord zegt, Hem moeft bid-

den j en Geld toegeeven. De Liefhebbers moeften fomtijds

eenige Meymaanden wachten eer dat zy iets van hem kon-

den verkrygen, alhoewel hy zo vaardig om ging met

het Penfeel, als een Metfelaar omgaat met zijn Troffel > ook
fmeer-
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fmeerde hy de verf al ommers zo dik op zijne laatfte Schil-

deryen, als een Metfelaardekalkftrijkt opde verfch opge-
trokke muuren. Als het gebeurde dat eenige Liefhebbers zij-

ne onderhanden hebbende Tafereeien al te na kwamen op
zijn Schüderkamer, trok hy ze terug, enfprak, Ikheb
dat ftuk niet gefchildert om er aan te ruyken. Daar by worc
er geruygt dat hy eenmaal een Konterfytfel zo mals ia

de verf had gefchildert , dat men de Schildery by den,

neus van de grond kon optillen. Ook hebben \vy edele
gefteentens als paerlen en diamanten van hem gefchildert

gezien, op Halskarkanten en op turkfche Tulbanden

,

zo verheven dat zy meerder waaren geboetfeert als ge-
fchildert. Het is wel de waarheyt, dat zulkx de Schil-

deryen eene ongewoone kracht byzet, doch of men die

wijze behoort te doopen Boetfeeren met verf, of fchil-

deren met het penfeel, zullen wy thans niet beflechten.

Onder eene ontelbaare meenigte van roemwaardigc
Portretten van zijn hand , was er wel eer een te zien by
den Heer Jan van Beuningen , dat hy had gekonterfyt

oa zijn eygen Tronie, welk Konterfytfel zo krachtig
was gefchildert, dat er de Portretten van 2°. CP. Rubens
en van A. v. T>yk niet konden byhaalen, fchijnende het
hoofd uyt den doek te komen om de kykers aan tefpree-

ken. Geen minder lof verdient zijn eygen konterfytfel by
hem gefchildert, dat noch hedensdaags is te zien in de
Gallery van den Groot Hartog van Toskanen, te Flo-
rence , dat een plaats beflaat beneffens de Konterfytfels

van Frans van Mieris , Gerard 'Douw _, Bartolomeus van
der Helft, Michiel van Muffeher > GodefrïedSchalken, Ge-
rard de Laires 3 de Ridders Adriaan vander Werf, en Ka-
rel de Moor , Eglon vander Neer j en alzulke beruchte
Penfeelhelden.

En nu zullen wy de Schilderyen vanRembrantvanRyn
laa-
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laaten beruften > om noch iets te papegaayen over zijne

onnavolglijke Etskonft, in welke konft hy alzo uytmun-

tent was als in de Schilderkonft. Veele honderde printenden

niet minder tekeningen van dien bcfaamden Rynaart zijn

er bekent by de Liefhebbers van de Ets en van de Tê-
kenkonft, op alle welke konftverbeeldingen de hartstoch-

ten des gemoeds zo konftiglijk en zo natuurlijk zijn waar-

genomen , dat wy niemant by hem konnen vergelijken.

Ook had hy eene eyge byzondere wijze om zijne geetfte

plaaten naderhanc tot een grooter volmaakcheyt te bren-

gen, welke wijze hy nooit aan zijne Leerlingen begeer-

de te vertoonen , waar door die konft met hem tengrave

is gezonken, even gelijk als de Giaskoleuren met *Dirk en

met Wouter Qrabeth van Gouda in de dunne lucht zijn

verdvveenen.

Om een voorbcelt hier van uyt verfcheyde bewijzen

aan te haaien, moet men maar het konterfytfelrje van
Lutma bezien , het welk beftaat uyt drie onderfcheyde

Drukken, den eerfte is ruuwgefchetft, den tweede is wat
meerder uytgevoert met de byvoeging van een glasraam,

en den derden druk is krachtiglijk en uytvoeriglijk opge-

maakt. Ook kan men op het portrettje van Syl vius zien, dac

het in den beginne ruuw is geetft op dezelve wyze, na-

derhant heeft hy de tedere tintelfchaduwen en de kracht

daar in gebrogt, en alles zo delikaat en zacht behandelt

als het in de fchraapkonft kan te weeg gebrogt worden.
Die wijze gaf hem roem en geld, de Liefde uytgezon-
dert, de twee wichtige beweegreeden om alles te onder-
neemen , want door de aldergeringfte verandering ver-

plichte ja dwong hy de Liefhebbers om die printjes dub-
belt en drievoudig te koopen. Ook was de drift in die

Eeuw zo hevig voor de prinftkonft van Rembrant van
Ryn, dat die perfoon voor geen rechtfehapen printbemin-

naar
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naar wiert gegroet , die het Junotje met en zonder kroontje,

het Jofepje met het wit en met het bruyne tronietje , en
het Paerdje met het wit en met het gebruynt ftaertjeniet

kon aantoonen. Ja een ieder wilde het Vrouwtje by de
Kachel met. en zonder 't wit mutsje, en met en zonder
het fleutelkacgheltje hebben , of fchoon een van zyn ge-
ringde printjes, dat hy dan door zyn Zoon Titus, als

kwanfuys tegens zyn fatfoen, liet uytventen.

De Weerelt ging vry wel met dien verdienftigen Man,
en beloonde zyne konft niet ftiefmoederlyk, dank zy ten
deelen zyneongemeene konft, en ten deelen zyne ongemee-
ne naarftigheyt, waar door hy, zegt San'drart , alleenlyk
duyzent guldens jaar voor jaar trok van zyne Leerlingen,
welke fom hy met de kopeyen dier Leerlingen , die hy
ten zynen behoeve verkocht, wift uyt te rekken tot een
jaarlyks inkoomen van twee duyzent vyfhondert guldens.
En des niet tegenftaande was dien Rembrant zo geld-
zuchrig, dat zyne Leerlingen veelstyds hun vermaak na-

men , om op de vloer en elders, daar hy dikmaals paffeer-

de , ftuyvers , dubbeltjes en fchellingen te fchilderen,
daar hy dan, doch vruchteloos, na bukte om die op te raa-

pen, en alhoewel met de zaak verlegen nooit zyn misnoe-
gen liet blyken. Doe nu hier eens toe het geen hy won
met zyne eygen handen, want hy dee zich wel voor zyn
konft betaalen , en dat paft braave Schilders , en echter
even wei en des al niet te min heeft men van zyn groote
Nalaatenfchap niet hooren trompetten, zegt ArnoldHou-
braken , en daar aan is den Leezer , en ook ons, weynig
gelegen.

Hy verkeerde meeftendeels met gemeene luyden in
den Herft zyns leevens, zegt Jaachïm de Sandrart-, en
zo dat een feyl is zouden wy verfcheyde Navolgers
van dien Konfcfchilder met een natten vinger konnenaan-
Twüede Deel. F toonen,
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toonen, in veele hedensdaagfchen welgebooren perfoona-

gien.

Nu valt er anders niet te zeggen om de iichtheyt van

zijne Kinders te bewijzen, als dat hy trouwde met een

goelijk Boerinnetje van Rarepof Ranldorp in Waterland,

wat aan de kleyne kant, en dat is geen ondeugd in een

Vrouw } maar aan den andere kant welgemaakt van leeft

en vrolijk van tronie. Hy ftierf op het jaar duyzcnt fes

hondert vier en zeventig , oud genoeg om de onluften

dewelke ons lieve Vaderlant toen overftroomden te zien

en te fmaaken.

Onder de meenigvuldige Leerlingen die hy heeft opge-

kweekt indeSchilderkonft, worden de navolgende Schil-

ders geroemt, die wy in orde op den verdieniïigen Rem*

brant, hunne geëerden Meefter, zullen laaten volgen.

P A U D I T S

Was een Nederfax by geboorte, een wakker Leerling

van Rembrant van Ryn , die zeer fchoone Tafereelen heefc

gefchildert voorden Biflchop van Ratisbonne, en voor

Albert Sigifmond, Hartogvan Beyeren. Opeen tijd ving

dien Taudtts eens een wedftrijd aan met den Neurenberg-

fche Schilder Rös/er, om een Wolf die een Lam verflindop

het konftigfte af te maaien. Beyde die Konftfchilders

fpanden alle hunne krachten in om dat voorwerp op het

krachtigfte en op het natuurlijkfte uyt te drukken , doch

den Nederfax had de eer van het zijn op een verhe-

vener wijze uyt te drukken als zijn Mededinger. Echter

waaren er fommige Liefhebbers die aan hetftuk vznRösler

den voorrang gaaven , dewijl hy het haair en de wol wat

netter en uytvoeriger fcheen waargenomen te hebben als

den ander, welk haairig vonnis den vroomen Taudits zo

verveelde, dat hy er kwaad bloed van zette, en binnen

wey-
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weynig dagen hemelde, tot de onuytfpreekelijke fmart

aller Konftlievenden.

FRANS WULFHAGEN
Is een Breemer geweeft , die meefterlijk de manier van

zijn Meefter Remhrant wift te volgen , en vcele braave

kcnftftukken op dien trant heeft nagelaaten.

JURIAAN OVENS.
Staat ook voor een wakker Hiftoriefchildcr geboekt,

die een ongemeene kracht wift te geeven aan zijne Nacht-
lichten. Daar is een groot ftuk van dien Konftfchilder te

zien op het Stadhuys van Amfterdam , verbeeldende de

'tZamenweering der oude Batavieren in het Schaker bofch,

by nacht 3 alwaar Claudius Civilisde voornaam fte Hoof-
den en Edelen op een gaftmaal had genood, en in zijne

belangens overhaalde, om de Romeynen op het onvoor-

zienft op 'tlyf te vallen, en dat onverdraaglijk jok af te

fchudden. Die Schilder leefde noch op het jaar duyzenc
fes hondert vyf en zeventig, en fchiiderde toen ter tijd

te Frederikftad voor den Hartog van Holfteyn. Hec
Konterfytfel van dien Konftenaar, gefchildert door G?-
rard*Douw , ftaat op de printN , onder Adriaan Brouwer.

Dat dien Juriaan Ovens ook een braaf Konterfyter is

geweeft, blykt uyt dit vaers, waar mee Vondel het Kon-
terfytfel van Godart Baron van Amerongen, Heere van
Ginkel , Sec, heeft beftooken.

Den Schilder mengelde, om Heer Godart afte maaien,

Oprechte ruftigheyt, en Riddelijken zwier
In dê oogen , daar men dê eer van Uytrecht uyt ziet

ftraalen ;

Gelijk ze Frederik ontvonkten met hun vier,

F 2 Toen
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Toen hy op 't Baltifch Hof den borftfchiid hem ver-

eerde *.

Nu bruyfcht hy moedig door den Spaanfchen Oceaan
Naar Flippus, die in Ooft en Weften triomfeerde,

En blixemt op den vloek der Turkfche halve Maan.
Madrid zal juycghen op den glans van Amerongen,
En 't BhTchoplyke Sticht, wanneer den Staatsgezant

,

Onthaalt op 't groot Paleys, dooreene ftraai van tongen

Het bondgenootfchap fterkt van 't Vrye Nederlant.

Dan welkomt de avondftar de zevenftar der Staaten.

Op 's Helds getrouwheyt magh de vryheyt zich ver-

laaten.

N. M O N N I K S.

Of anders Monix^ gelyk als hy zelfs fpeld, is gebo-
ren in 'sGravenhage, op het jaar duyzent fes honderten
fes. Hy reyfde al by tyds na Romen om te zien of het

doenlyk was om de voorgaande Konftfchüders te ach-

terhaalen, dat hem ook wel gelukte, Hy geraakte aldaar

in den dienft des Paus, waar door hy zich aldaar dertien

achter een volgende jaaren heeft opgehouden.
Hy fchilderde Gezelfchapjes op de wyze vznGerards;

doch die ftukjes vallen hier zo raar in de Nederlanden,

als de rype Muskadellen op NovaZembla, alleenlyk be-

ruften er hier en daar noch eenige Tekeningen van hem
onder de Liefhebbers. Hy (tiert in zyne geboorteplaats 9

oud tachtig jaaren , om plaats te ruymen voor

JAN van den VELDE.
Een aardig Landfchapfchilder, wiens printen wel ge-

wilt en ook wel geacht zyn onder de papiere konft Lief-

hebbers.

ESAIAS



der NEDERLANDERS. 4?

E S A I A S van den VELDE
Was een Schilder van Batailles en van Strooperyen.

Dikmaals leende hy ook zyn penfeel om de Tafereelen

van andere Konftfchilders te iloffeeren met konftige Beeld-

jes, Paerdjes., en Ruytertjes, gekleed op de Spaanfche
wyze. Hy woonde in den jaare duyzent fes hondert {es

en twintig tot Haarlem, en op het jaar dartig in die zelve

Eeuw toe Leyden. Zyn kond wiert op die tyd wel geacht

en wel betaalt, twee zegeningen waar na veele Schilders

rekhalzen. Men gelooft datfVillem van den Velde , den
Pentekenaar, den broeder is gewee ft van beyde die voor-

gemelde Schilders.

E M A N U E L de WIT.
Die Konftfchilder is geboren te Alkmaar, welke ftad

den naam verdient van het Noorthollands Hof, op het

jaar duyzent fes hondert en zeven. Zyn Vader was een
Schoolmeefter en een taamelyk goed Redenaar, in. wel-

ke wetenfehap hy Emanuel ook optrok, die het wat te

veel liet aankomen op die Redenkonft , dewelke hem
veelstyds aanleyding gaf om zich in onderfcheyde zin-

twiften en haairklooveryenintelaaten. Maar boven al was
hy vry wat roekeloos op het kapittel des Godsdienfts

,

zijnde doorgaans zijn toeleg om de heyligc Schrift te

dwarsboomen door bedrieglijke redeneeringen en door
verftrikkende argumenten } ja daar by fchaamde hy het

zich niet van nu en dan de taftelijke Waarheden van dac

aanbiddelijk Boek in twijfel te trekken, door tezeggen,

5Dat men hem al de vliezen van de oogen had geligt van
zijn vyfliende jaar , en zo voorts.

Hy leerde de Schilderkonft tot Delf, by den Schilder

F 3 Evert
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Evert Aelft IVillemfz. In den beginne fchilderde hy Hifto-

rien en Porrretten, gelijk als noch hedensdaags het Kon-

terfytfel van de Huysvrouw van Juriaan van Streek, by

hem gefchildert, by zijn Zoon kan gezien worden. Na-

derhant begaf hy zich met der woon naar Amfterdam, en

tot het fchilderen van Kerkjes , waar in hem niemant even-

aarde, ik laat ftaan overkraeyde, zo ten opzichte van de

ordentlijke Bouwkunde, en de geeftrijke verkiezing van

lichten, als van de konftiglijk getekende en welgekolo-

reerde beelden. De voornaamfte Kerken binnen Amfter-

dam heeft hy afgetêkent op verfcheyde wijzen, zonder

daar in de Predikftoelen , de Orgels , de Heerengeftocl-

tens, deGraffteden, en diergelijke kerkelijke Cieraaden

te vergeeten. Op de fommige van zijne (lukken vertoon-

de hy den Predikdienft, op andere daar de Gemeente in

de kerk komt, en dan wederom daar eenige Leeggangers

en Klappeyen gaan wandelen , alle de beelden verheelt

in hunne op die tijd gewoone kleedyen, en drachten.

Onder de voornaamfte zijner Konfttafereelen telt men
het inzicht van het Koor, benevens dat gedeelte van de

.Nieuwe Kerk tot Amfterdam , alwaar demarmcreGraft-

tombe ftaat van den Admirael de Ruyter. Dat ftuk was

hem aanbeftelt voor een goede ronde fom by Jonker En-

gel de Ruyter , doch die ftierf eer dat Emanuel de JVit

het had opgefchildert en gelevert. Het fchijnt dat den

Predikant Bernardus Somer, die de Dochter des Admi-

raals had behuuwelijkt , niet veel werks maakte van Schil-

deryen , des hy het verding verminderde , en er den Schil-

der eerft maar twee en naderhant drie hondert guldens

voor wilde geeven 5 maar die blcefonverzettelijkftaanop

het akkoort gemaakt met Jonker Engel, en fchold den

Predikant voor alles wat leclijk was, die hem daarom ook

zo lang in het lange pak liet loopen, dat de Wit het niet

lan-
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langer kon uytftaan , en met een mes dat weergaaloos
konltftuk in riemen fneed , alhoewel hy geen koppel
fchellingen rijk was om een flesje wijn te koopen. Een
gekke daad, zeggen wy, die men altoos behoort te ka-
ken, nooit te pryzen.

H y verkreeg zich veele goede Vrienden door zijne kond,
doch hy kende het middel niet om die te behouden. Den
Conful van den Koning van Denemarken had hem eens

een paar Schilderyen beitelt , doch dewijl den tijd van
het bellek lang geexpireert was, verzocht hem dien Heer
in vriendelijke termen, van zich wat te willen fpoeden

,

uyt vrees dat den Vorft mogt ongeduldig worden, dien

hy op deeze onhebbelijke wijze toegraauwde^ Wilden
OJ/enkoning die ftukken niet hebben ^ daar is kansgenoeg om
die aan andere Liefhebbers te verhopen. Dus maakte hy
zich meer vyanden als vrienden , en wiert van een jege-

lijk aangezien met de nek, zijnde dien Emanuel al om-
mers zo uytmuntent inde Kwaadfpreekendheyt, als in de
Schilderkonft.

Onder veele andere Konftfchilders had hy het louter

gelaaden cp Gerard de Laires , wiens heerlijke konft hy
vergeleek by de PrinfTenvlag, om deszelfs vrolijke fchil-

derwijze, 't Gebeurde eens dat de Laires op een laaten a-

vond in een Herberg kwam daar de Wit zat, waar op
Gerard t^n ftuk krijt voor den dag haalde, eneenige lij-

nen op de tafel trok , om de Wit , die gewoon was op
zijn Meetkunde te fnoeven, te trotfeeren. Emanuel dia
zo lang niet kon borgen als een goeden Schout, tekende
een zeker iets op de tafel dat geen naam heeft, en ge-
vraagt zijnde, wat hy doch tekende, gaf hy dit bitsbe-

fcheydj 'Dat hy het Gefchut tekende waar door Gerard de
Laires zyn neus had verhoren. Dewijl die Konftfchilder
nu zo platgeneuft was als een Kaffer, kreeg hy de poppen

in
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in 't hoofd, en greep Emanuel by dekop, diehy meefter-

lijk toedekte na verdiende, en hem zo na zijn logement

liet vertrekken. Daagfch daar aan ontmoete defVitzzvi be-

kende, die hem eerder kende aan zijn kapot, alsaanzija

tronie, als die een koppel blaauwoogen, een dikke neus,

en eenige krabben en kneuzingen op zijn tronie voerde,

des hy hem al lacghende vroeg j Hoe Vader de Wit , hoe

dus getakelt , en waar zo vroeg heenen? waar op.hy anc-

woorde } T>at Konterfytfel heeft my Gerard de Laires£//fc-

ren avtrnd in het duyfter ofby de kaersgedoodverft , nugaa

ik er met den dag na toe om het te laa fen opmaaken.

Het fchijnt ons toe, dat dien de Wit een Beleyder is

geweeft van de bekende fpreuk, T)e min/ie Vreede beft ,

zijnde hy niet gegrond in die bitfche fchimpfeheut, de-

wijl de Lairei zijn neus niet plat gevallen had over den

fleen des aanftoots van een paar melaatfche Vrouwendeyen,

maar in tegendeel die wanftal ter weerelt had gebrogt

nyt de geboorte, als blijkt uyt zijn Konterfytfel in zijn

eerfte jeugd gefchildert.

Wy zullen den Leezer noch een (taaltje van zijn weer-

barftig humeur mededeelen, en hem dan inface wegpak-

ken by de gebeentens zijner Voorouders , alhoewel dat

Haaltje een van de alderbeleeffte behandelingen was waar

mee hy de menfehen mishandelde.

Een zeker jong Konftenaar, Janj/ens genzzmt , had een

ftukje gefchildert dat men wel onder het befte foort van

«ziïne konft mogt rekenen , en daarom noode hy Emanuel

de fVity die een oud ervaaren Meefter was, om daarover

zijn oordeel te hooren. 'De Wit befchouwde dat ftukje

met het vriendelijk opflag van den hondfehen Diogenes, en

ten laatften by Janffens gevraagt zijnde, hoe het hem beviel?

fchoot hy hem bitterlijk toe > Ghy behoort een vergenoegt Man
te zyn , dewijlzulkefrullen uw voldoen en konnen behaagen.

Gelijk
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Gelijk als dien Emanuel de Wit nu van de andere men-
fchen by zijn leeven verfcheelde, zo verfcheelde hy def-

gelijks daar van in zijn dood, gelijk als uyt de Omftan-
digheden zal blijken.

Het is maklijk om te begrijpen , dat die Schilder zo
min fchatten als vrienden overgaarde door dat ongezellig

gedrag, zo dat hy zich der Joden vloek op den hals haai-

de, Oud en Arm, des zijn Huyswaard hem nu en dan
begon laftig te vallen, en te verwijten, dat het zijn ey-

gen fchuld was, dewijl hy die ongeleegendheyt hadkon-
nen voorkomen, indien hy de Wit na zijnen raad had
willen <, luyfteren. 't Gebeurde op den laatften avond van
zijn verblijf op der aarde, dat de woorden hand over hand
tuflchen den Schilder en den Huysheer wakkerden, waar
door den laatften meteen dieren eed zwoer, dat hy niet

langer zou roeften onder zijn huysdak. Emanuel repli-

ceerde i *Dat hy daar in reeds had voorzien j en dat hy ge*

volglijk geen kwaade bejegeningen meer begeerde af te wach-
ten j en dat gezegt hebbande ftont hy op, en ftoof buy-
tens huys. Twee van het gezelfchap, ziende dat den Konft-
fchilder van gelaat veranderde en grootelijks mistrooftig

"fcheen te zijn, volgden hem na van verre, nieuwsgierig

zijnde waar hy mogt belanden, maar zy verlooren hem
door de duyfternis uyt het gezicht ontrent de Korsjesbrug

tot Amfterdam. Dien zelven avond begon het fterk te vrie-

zen, en het ys bleef by de elf weeken lang in het water
leggen , in welken tijd niemant kon giffen waar dat den
wanhoopenden Konftenaar was vervaaren -

y doch zo dra
als het begon te dooyen , wiert hy ontdekt by de Haar-
lemmer Sluys. Hy wiert opgevifcht, en toen zag men
dat hy een ftrop om den ouden hals had, waar uyt men
niet onwaarschijnlijk befloot, dat hy zich had verhangen
aan de leuning van die bfug, doch dat het touw wasge-
^TwEEDtE Piiti,. G broo-
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brooken , en Emanuel de Wit verdronken. Het licghaam

wiert eerft na het Gafthuys, en van daar na het Pefthuys

kerkhof op den Overtoomfchen weg gebrogt, en aldaar

ondergedompelt, op het jaar duyzent fes hondert twee

en negentig, zijnde hy tuffchen de Armoede en het Ver-

driet gekrabbelt tot aan de vyf en tachtig jaaren.

PIETER van der WILLIGEN.

Die Konftenaar is gebooren tot Bergen op den Zoom

,

tintrent het jaar duyzent fes hondert en zeven. Hy was

een zeedekundig Schilder die doorgaans des Weerelds ver-

o-ankelijkheden en de ydelheyt der Aardfche fchatten,

benerfens de zekerheyt des Doods, en alzulkegodvruch-

tige befpiegelingen , verbeelde op zijne Tafereelen. Zijn

laatfte lot verhoopen wy dat gelukkiger zal zijn geweeft

als dat van zijn voorzaat, en metdien wenfeh flappen wy
over tot den Konftfchilder

JAN LIEVENSZ.
Die Konftfchilder is gebooren op den vier en twintig-

ften van de Wynmaand, een maand die vry wel is gezien'

by de Schilders. Zijn Vader Lieven Hendrikfz. was een

konftig Borduurwerker, en naderhant een Pachter. Die

Man, de genegendheyt zijns zoons voor deSchilderkonft

ziende, vierde hem bot, en bedelde hem by den Schil-

der Joris Verfchoten > om aldaar de Grondbeginfels der

Schilderkonft te leeren. Toen hy tien jaaren oud was, en

den Vader zag dat hy in die drift tot de konft bleef vol-

harden , brogt hy hem by den beroemden Konftfchilder

Tieter Laftman , by vvien hy twee vollejaaren naarftiglyk

ftudeerde, en ook grooteiyks vorderde. Na die tyd oe-

fende hy de konft by zich zelvtn, en nam hetleevcntot

zyn
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zyn model, waar door hy het zo wyd brogt, dat alle de

Konftkenners zich eenpaariglyk over het vermoogen van

een Jongen van twaalf jaaren in de Schilderkonft verwon-

derden. Ontrent die tyd fchilderde of liever kopieerde hy
een Tafereel na Kormlis van Haarlem , verbeeldende

Demokriet en Herakliet , en die kopey kwam zo na aan

het Origineel , dat men geen het geringde onderfcheyt

tuilchen die beyden kon beipeuren.

Den Befchryver van de itad Leyden verhaalt als een

opmerkelyk ftaal van zyn yver en drift tot de Schilder,

konft 5 dat toen er op het jaar duyzent fes honderten ach-

tien, op den vierden van de Slachtmaand, een groot op-

roer tufïchen de Remonftranten , de Waardgclders en de an-

dere Borgers onftont, welk gewelt zo ver liep, dat de Bor-

germeefters genootzaakt wierden om de Schutters in de wa-

pens te doen komen , dien Jan Lzcvenfz. zo y verig zat te

tekenen , als of hem zulks niet eens aan zyn koude klee-

ders raakte.

Hy fchilderde al by tyds fraaije Konterfytfels , als on*

der veele andere het portret van zyne Moeder, Machteld

Jans van Noordzant , een Konterfytfel verwondcrlyk ge-

fchildert , benefTens eenige geene onverdienftige Ordon-
nantien. Onder dat laatfte foort had hy een Tafereel ge-

penfeelt verbeeldende een Student, aardig gemutft en toe-

getakelt, zittende in een boek te leezen by eenglimmcnt
vuur van Nederlandfche turven. Dat ftuk was leevens*

groot, en zo konftiglyk gefchildert, dat den toenmaals

regeerende Prins van Oranje het liet koopén , en het aan

den Afgezant van Engelant fchonk, die het op nieuws
aan zyn Koning, aan wien het wonderlyk beviel, vereer-

de. <pp die hoop begaf hy zich ook eerft na Engelant,
toen hem de reysluft overviel, alwaar hy wiert verwel-

komt by het gantfche Hof, gelyk als hy ook de eer gc-

G * noot
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noot om den Koning en de Koninginne van Engelant, be«

nevens den Prins van Wallis, en onderfcheyde van de

grootfte Milords en Edelluyden re fchilderen. Dit ge-

beurde op het jaar duyzent fes hondert een en dertig,

zijnde Jan Lieven/k. toen oud ontrent vier en twintig

jaaren.

Na dat hy ontrent drie jaaren had doorgebrogt in En-
gelant, vertrok hy op Kalaïs en van daar op Antwer-

pen, en zich aldaar met der woon neeriloeg, ook korts

daar aan met de Dochter van den beroemden Beeldhou-

wer Mïchïel Colins trouwde. Veele heerlijke Tafereelen

fchilderde hy aldaar voor de Abdyen, Kloofters, enby-
zondere perfoonen , dewelke aldaar en om ftreeks noch
hedensdaags gezien konnen worden. Ook fchilderde hy,

op het jaar duyzent fes hondert en veertig, een koppel

groote Hiftorieftukken voor den Vorft van Oranje, en

voor de toenmaals regeerende Borgermeefters der ftad Ley-

den, waar van het een de beruchte daad van dengrooten

Scipio Afrikanus verheelt, daar hy de ondergetrouwde

fchoone Princes, hem aangeboden, ongefchonden over-

geeft aan haaren Bruydegom.
Ook heeft hy de eer gehad van een voornaam Tafe-

reel te fchilderen op het Raadhuys van Amfterdam , nef-

fens Govert Flink) en Ferdinandus Bol t waarop y. v. Von-

del dit vaersje heeft gedicht, uyrgefchreeven onder dat

Konftftuk door den beruchtenPenfeelfchryver/6^/>*#0/.

Den Zoon van Fabius gebiet zijn eygen Vader
Van J tpaerd te fteygen, voor ftads eer en achtbaar-

heyt.

Die kent geen bloed, en eyfcht dat hy eerbiedig riader.

Dus eert een man van (laat het ampt hemopgeleyt.

Noch
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Noch heeft de Fenixveder van den zelven Dichter de

verdienden van zijne ongemeene konft opgebazuynt door

onderfcheyde vaerzen. Onder andere is er een 'tZamen-
fpraak tuffchen een Schilder en Dichter, op de Konter-

fytfels van den Heere Borgermeefter Lambert Reinft , en

Mevrouwe Alida Bikker, dat aldus begint.

Toeet. Wie voertme nu in een Woeftijn ?

Hier leyt een Leeuw, en niet de fchijn.

Hy vlamt op roof en Menfchenfpieren.

Schilder. Hy heeft zijn wilden aard verleert.

Zo temt de Konft den Vorft der dieren,

Die over alles triomfeert.

Desgelijks laat zich J. v. Vondel op het Kontcrfytfel

van Michiel de Ruyter, Opperadmiraal , en van Kor-
nelis Tromp , Onderadmiraal van Hollant, by Jan Lie-

venfz,. gefchildert, hoören in de volgende klanken.

Als Jurk, den BritfchenTurk, deZecwilovergaapen,

En vlooten flikken in zijn onverzaade maag,
Dan voert hy op den maft den Bezem tot een wapen

,

En dreygt uyt nieuw Algiers de macht van 's Gra-

venhaag.

Hoe lange toch?Tot dat den Zeeleeuw Tromp verwildert

Getergt van wraake , met gevangensmoordend bloedt,

Een fchoone waterverf, zich naar hetleevenfchildert,

Om 's Vaders dood ontvonkt van nimmerblufchb'ren

gloedt.

Hy vaagt in Ooft en Weft met 's roovers bezemroeden

,

De beyde ftraaten van dit havenfehennent flijk

,

En geeffelt het, dat borft en lenden vreeslijk bloeden,

Ten ftrafFe van gewelt, geleen in Kriftenrijk.

Q % Dan
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Dan hoort men Askuê , en Monken , en Barkkien ;

Geweldenaaren van de vrye en open Zee,

Zich 't enden adem op 'tfchavot der baaren fchreien,

En deerlijk jammeren om 'tafflaan van den vree.

Wie Beezems voeren wil , geef Tromp de roè'n m
handen.

Dees voert het Scherprecht uyt, in *t aanzien van twee

ftranden.

Ook blijkt het uyt het volgende vaersje, dat Jan £/<?-

venfz. ook den Dichter Jan Vos heeft gekonterfyt.

Dus maalt my Lieven/zen om na mijn dood te leeven.

Ik poog de dood vergeefs 't ontvluchten door mijn

fchacht.

*t Penfeel is machtig om de verf een ziel te gecven.

Een die de dood verwint heeft overgroote kracht,

Ik word door Lievem hand onfterfelijk gefchapen.

Wie lult heeft kan zijn Konterfytfelzien, geetftdoor

een van de Houbrakens , op de plaat N , op de hooge hand

van Palamedes.

FERDINANDUS BOL.

De ftad Dordrecht maatigt zich de Geboorte aan van die

grooten Konftenaar, gelijk Amilerdam zich beroemt over

zijne Opvoeding. Hy was pas drie jaaren oud toen hy bin-

nen Amfterdam, belande, en zo dra als hy eenigzins het goe-

de uyt het kwaade kon fchiften, wiert hyby den grooten

Rembrant van Ryn aangenomen tot een Leerling. Beyde •

de Natuur en vlyt begonftigden zijn voorneemen, hy
wiert een goed Schilder, en had daar by de vereyfehte

bekwaamheden om zich van zijn geluk te bedienen.Hy ver-

kreeg dan een groote naam en veele fchatten, dat hem wei te

ftade
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ftade kwam op den ouden dag, als die reeds een en tachtio-

jaaren bereykre, eer dat hy het tijdelijk regens het eeuwig
leeven verruylde.

De Agrijpijnfche Zwaan , den grooten J. v. Vondel

\

gedenkt dien Ferdïnand ook eershalve, en laatinzonder-
heyt zijne toonen klinken over het heerlijk ftuk van dien
Konftfchilder gepenfeelt voor de doorluchtige Zeeraaden
der ftede Amfterdam. Aldus luyden die vaerzen.

De groote Zeevoogdin bezweert den Waterheylig
En Opperadmiraal, in haaren dienft getreen.

Dat hy de Zeevaart voor 'slands Vreede en Vryheyt
veylig ;

En zegene den bouw en koopvaardy der Steden.

Den Zeevoogd om dien laft gehoorzaam uy t te voeren,
Neemt daadlijk Sterkhey t en Voorzichtigheyt te baat.

Nu durft geen roover,noch geen ftorm, de vinnen roeren.

Dus groeit den handel aan ,, ten wasdom van den Staat.

Ook pronkt het Raadhuys van Amfterdam met ver-

fcheyde Konftftukken van dien braaven Bol _, als by voor-

beeld Op de Raadkamer, boven de fchoorfteen , heeft

hy een Tafereel gepenfeelt waar op hy de Verkiezing
der Oudften in Ifrael verbeelde, om benevens Jethro, Mo-
fes fchoonvader , het volk te richten. In de Schepens ka-
mer" ziet men een groot ftuk , waar op Mofes neer-

waards daalende is gefchildert, die de fteene tafelen der

L
Wet den volke vertoont 5 waar op dit vaersje doelt.

Hebreeuwfche Mofes heeft de Wet van God ontfangen,

Waar mede hy naar 't volk van boven wedekeert

:

Dat hem eerbiedig groet, en welkomt met verlangen.

De Vrye ftaat luykt op als 'c volk de Wetten eert.

Noch
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Noch ftaat er een proefftuk van zijne Schilderkonft in de

Borgermeefters kamer, waar onder den voorgemelde Von-

del dit byfehrift heeft gedicht, tot deszelfs verklaaring.

Fabritius houd ftant in Pyrrhus legertenten.

Het goud verzelt hem niet, door fchandelijke zucht,

Noch Elefants gebriefch, en felle dreygementen.

Zo zwicht geen man van ftaat voorgaaven noch ge-

fchenken.

PALAMEDES PALAMEDESZ. STEVERS.

Die Konftenaar wort onder de Konftfchilders van Delf

geboekt, alhoewel hy geboortig is van Londen, en zie

hier van de reden. Zijn Vader een Vlaming was een kon-

dig Draayer van Kroezen , Koppen , en Schaalen , uyc

Jafpis, Porfier, Agaat, en andere koftelijke gefteentens,

die woonachtig was tot Delf toen hy wierf opontboden

by Jakob den eerften, Koning der Schotten, en dewijl hy

zich een tijd lang aan dat Hof ophield, kraamde zijn

Huysvrouw aldaar van dien 'Palamedes 5 doch tot Delf

korts daar aan wederkeerende, is hy in die ftad opgevoed,

en bly ven woonen. Die wakkere Man is genoegzaam een

Meefter geworden zonder Meefter, als die zich maar al-

leenlijk oefende in het nafchilderen van de (tukken van den
Konftfchilder IJaias van den Velde , waar door hy zo na-

tuurlijk deszelfs handeling had aangewent, dat hy niets

anders kon fchilderen als Batailles, roerende en ftilftaan-

de Legers, en alzulke Oorlogs fnorrepyperyen.

Die Talamedes Talamedefz. was zo verlieft op deade-

lijke Schilderkonft, dat hy dagelijks toteenfpreekwoort

had •, Het komt er niet eens op azn } wy zullen noch maar
eerft gaan beginnen. Ook zou hy waarfchijnlijk zijn woord
hebben geftant gedaan , indien de Dood zijn edelmoedi-

ge
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ge pnoging nis: had verviel:, die hen wegrukre :p

ies ca twintigfccn Tan de Lentemaand , des pan duyzent
les hondert achten dertig, oud een en dertigjaaren. Hy
l:e: een :uder broeds: ru, d:e ock een g:-ed sch...ds: wis
in konterfytfcJs en in gezelfchapjes , en in het St. Lukas
Gild tot Delf trat, op het jaar duyzent fes hondert fes

en dertig, zijnde totjHoofdman in dat zelve Gild verhe-

ven , op het jaar duyzent fes hondert drie en zeventig.

w
ANNA MARIA SCHUURMANS.

Y ziT] in een cnzêkerhevr of wv m;:: re.::;-ence

gslocven , cf ens re verwonderen, over de zeldzia-

me evgenichippen van d;e iTe-m beroemde J«/.;r;j

Scbmirmcms* Veele Geleerden hebben haar opgcbazuynt

vner de veri1*nd:z"*e ? de zinrvklle en dealdsrvcimi^k:-

fte Juffer var. haare Eeuw j en hec uhijat, na bun zeg-

Tweede Deel. H gen,
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gen, dat de Aloudheyt niets heeft gehad dat by haar kon
worden vergeleeken. «Dat Wonder zag het eerfte licht

,

tot Uycrecht, op het jaar duyzent fes hondert en zeven,

op den vyfden van de Slachtmaand , toteeneeuwigduu-

rende luyfter van dat Biflchoppelijk Stift. Die zinrijke

Anna fcheen in de wieg gelcgt voor de vrye Konften en

Wetenfchappen, dewijl zy derzelver eerfte gronden leer-

de met eene onbegrypelyke gemaklykheyt. Op haar der-

de jaar kon zy befcheydenlyk leezen, en op haar zeven-

de begon zy xle Latynfche taal te fpreeken , daar in on-

derweezen wordende door een Leermeefter die haare Broe-

ders onderwees; maar haar Moeder, geen groote taalge-

zinde zijnde, zette haar aan de naald, welke laage oefe-

ning haar grootfche ziel niet kon bekooren a derhalve liet

zy dat gepunt inftrument beruften, en fnee en fnipperde

met een fchaertje allerhande fïguuren, dewelke de uytvin-
ding haar kwam op te geeven.

Zy gewende zich al by tyds tot de behandeling der

Konltpenfeelcn , en fchilderde aardiglyk Bloemen en Fruy-

ten, Vogels, Slangen, Vlindertjes, Rufpen, en alzul-

ke Infektenj zynde de Konft haare uytfpanning, en haar

ademhaaling na het blokken op onderfcheyde taaien. Den
Vader ziende met hoe groote leevendigheyt desgeeftszy

alle die zaaken bevatte, en haar met zo veel nadruk de
Zinfpreuken der Latynfche Schryvcrs hoorendeuytfpree-

ken , had geen andere verwachting , dan dat die Dochter
'teeniger tyd de Glorie van haare Sexe en van haar Ge-
flacht zou worden, welke verwachting hy ook volvoert

zag in alle deelen. Hy begon haar dan zelfs teonderwy-
zen in de Latynfche Taal*, en zonder zich met de ge-

bruykelykheden der ouwerwetfche Schoolvofïen op te hou-
den, gaf hy haar de werken van den Wysgeer Seneca

in de handen., op dat hy op eene tyd haar de fchoonhê-

den
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den van die taal, en de heerlyke zeedeleffen van dien Fi-

lofoof mogt doen begrypen , door eene arbeydzaame en

weezendlyke leere. Alhoewel Maria noch maar tien jaa-

ren oud was , echter oefende zy zich naarftiglyk in die

leezingj ja om des te beter de gevoelens van dien acht-

baaren Wysgeer te doorgronden , vertaalde zy de aanmer-

kelykfte Zinfpreuken in de NederduytfcheenindeFran-
fche taaien. Naderhant leerde zy insgelyks deGriekfche

taal zo vooffpoediglyk, dat haar Vader zich niet genoeg

kon verwonderen over haar vaardig begrip en over haare

ongemeene memorie ; des bezwoer hy dit verftandige

Dochter toen hy op zyn doodbed ley , van te willen

voortvaaren in die ftudien, haar verzekerende dat zyee-

nen onvergelykelykwaardiger fchat zou verkrygen door
de Konden en Wetenfchappen , dan alles bedroeg wat
hy haar zou komen na te laaten. 't Zedert die tyd hield

zy niet op van dag en nacht te ftudeeren , tot dat zy
haar kennis had verlicht met de alderaanmerkelykftezaa-

ken vervat in de werken der aloude Schryvers. Ook ver-

kreeg zy tot dien eynde de vergonning van de Beftier-

ders der Hooge Schooien tot Leyden , om in ieder School
een afgezondert vertrek te moogen erlangen , in het welk
zy, zonder gezien te worden van de Studenten of van
de Nieuwsgierigen, de dagelyke Lefien en Verfchilpun-

ten mogt bywoonen en hooren. Na de alderdiepfte ge-

heymeniflen der Wysgcerte en der Welfpreekendheyt
doorboort te hebben, onderwees haar den Hocgleeraar
Gysbert Voflius in de Hebreeuwfche taal, welke taai hy
doceerde op de Hooge Schooien. Tot een blyk van haar

Taalkunde fchreef zy onderfcheyde Brieven in fes a ze-

ven onderfchey de Taaien-, en behalve deGriekfche^ de La-
tynfche , de Hoogduytfche, deSpaanfche , de Italiaanfche

en de Nederduytfche taaien en fpraaken, Waszyvannaby
H x be-
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bekent met de Hebreeuwfche , de Syrifche, deChaldee-

fche en de Ethiopifchè letteren.

Daar by was die ongemeene Anna Maria Schuurmans

geene gemeene Poeterfle, zo in de Latynfche als in ande-

re taaien, waar van zy eeuwigduurende proeven heeft

gegeeven aan de geleerde Weerelt, zo in zinryke Punt-

dichten, als in anderejontelbaare Mengeldichten , en hoog-

draavende Vaerzen. Maria de Gonzague, Koninginne

van Polen, vereerde die hemelfche jonge Juffer methaar

Koninglyk bezoek , toen zy haar reys voortzette over

Uytrecht om na Polen te trekken, op het jaar duyzent

fes hondert vyf en veertig, en na eenige tydmet haar ge-

meenzaamlyk te hebben gepraat in haar Studeerkamer,

vertrok zich die Vorftin, wonderlyk voldaan, over het

Onderhoud van die geleerde Anna Maria. De Konin-
ginne van Bohemen, en de Princes Louifahaare Dochter,

beyde berucht voor veritandige Vorftinnen , fchreevenen

wiflelden onophouddyk gemeenzaame en geleerde Brie-

ven met die deftige Anna , en fcheenen nooit beter ver-

genoegt, te zyn dan op den ontfangft van haare geefrryke

Mifliven.

Ook was haar konftryke hand niet minder als haar

groote Geleerdheyt, als die Meefterlykfchüderde, etfte,

graveerde, met een diamante llift op 't kriftal tekende,

ivoore beeldjes uytbytelde, en op de luyt en op de kla-

vecimbel fpeelde. Daar wort van haar getuygt, dat zy
de Konterfytfels van haar Moeder , Broeders, en ook haar

eygen tronie, zo konftiglyk had gebytelt uyt palmhout,

dat er alle de Konftkenners als opgetoogen voorftonden

te kyken: ja men verhaalt, dat den Konftfchilder Hont-

horft het palmhoute Konterfytfel van haar heeft gefchat

op duyzent Nederlandfche guldens.

Zy omarmde in haare hooge jaaren de welluftige ge-

voelens
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voelens van den Tettentafter Labadie^ het fchijnt ons
toe dat den menfch voor ofte na moet mallen, gelijk als

blijkt uyt een Boekje by haar opgefteit, en getijteltEu-
cleria. Die Knaap wift haar van haare Bloedverwanten
en weimeenende Vrienden af te troonen na Altena, al-

waar zy ftierf, oud een en zeventig jaaren, desjaarsduy-
z^nt fes hondert acht en zeventig. Veele Geleerden hebben
gewaagt van die geleerde Anna Maria Schuurman* , on-
der welke aanzienelijke meenigte, de Heeren Ifaak Vof-
fius, ClaudiusSalmaiius, JakobKats, Valerius Andreas,
en Monfieur Ie Laboureur in zijne reys van de Koningin-
ne van Polen, uytmunten.

Zy heeft meer dan eens haar zelve gekonterfyr, onder
anderen eens by uytftekkonftiglijk, inden beginne geetft

en naderhant met het graveeryzer opgemaakt , waaron-
der zy het onderftaande Latynfch vaersje ftelde , aldus
vertaalt in het Nederduycs.

* Ghy ziet mijn weezen op dit Tafereel gemaalt:
Uw gonft voltooide rell, indien de konft hier faalt.

Ook had zy haar Konterfytfel geboetfeertuyt Wafch,
op welk voorwerp zy dit Puntdicht, niet min zinrijk als

vervult met zeedekunde, dichte.

t Ik poog het nootlot niet te doeken,
Of op het koper ons gelaat door 'tftaal te zoeken.1

O neen , het nietig wafch, dat ons het beft beviel,
Toont klaar de brofche ftof van onzeleevenskiel.

H 3 Wy
* Cernitis bic piéta nojlros in imagine vulins :

Si negat ars formam , gratia vejlra dabit.

| Non mihi propofitum eft humanam eludere fortem,
Aut vultus folido fculpere in aere meos:

Hasc noftra effigies
, quam cera expreffimus , ecc©

Materia; fragili mox peritura damus.
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Wy zullen voor het laatft ons affcheyt van die geleer-

de Juffer neernen , met de vertaaling van geen onaardig

Latynfch Puntdicht.

Vergeefs gaat Romen zich beroemen

Op een' Kornelia 5

En Grieken durft geen Sapho noemen

,

Die haaren Minnaar na

Sprong van een rots in zee om Venusgloet te koelen,

Die als een heete koorts de jonge Juffers blaakt.

Ja zelfs het Negental kan haar niet tegen woelen,

Die negen taaien fprak , en dat getal volmaakt.

Zwyg Romen enAtheen,ghy kond geen wond'ren tellen,

Om tot een wedergaa by onze Anna te ftellen.

ADRIAAN BROUWER.
ZO wel als de Muziek een deftige toon voor de Cou-

rant > en een vrolijke toon heeft voor de Bouree;

en dat de Dichtkunde zo wel het boertig als heternftig

ver-
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verhandelt; zowel verheelt ons de Schilderkonft nu en dan
gemeene en belacgheiijke, als verhevene en ftatelijke voor-

werpen. Het is altoos in de Schilderkonft een konft de
voorwerpen, van wat foort die ook moogen zijn, wel te

verbeelden , zijnde het oogmerk van die konft, de natuur

na te volgen en uyt te drukken. De verdienfte van een
• Tafereel beftaat min in het uytgedrukt voorwerp, als in

de waarheyt van de uytdrukkingj en het is een vaftge-

ftelde waarheyt dat een gemeen bedrijf, volmaaktelijk

by het penfeel verheelt, altoos meerder Goedkeurders zal

hebben, als een prachtig en luydruchtig voorwerp dat

onbevaliiglijk is behandelt.

Dien Adriaan Brouwer , dien Demokriet der Schilders,

is geboren tot Haarlem , (andere zeggen tot Oudenaar-
den in Vlaanderen ) op het jaar duyzent fes hondert en

acht. Die Knaap was een kind van zeer gemeene en ar-

me Ouders, als blijkt uyt zijn opvoeding en beroep,

zijnde dat laatfte het trekken van een tulp, of van een vo-

geltje met inkt op een lapje lijnwaad, dat zijn Moeder
dan met de naald overftikte, en daar uyt borftlappen en

mutfen naayde voor de Boerinnen. Het gebeurde eens

dat Frans Hals gevalliglijk daar voorby ging, en den
jongen Adriaan zag zitten tekenen, die dat zo losjes en
bevalliglijk behandelde, dat Frans er zin in kreeg, en

hem vroeg; Of hy ook wel zin had om een Schilder te wor-

den? waar op die fluks andwoordej Ja , indien z,yn Moe-
der hem daar toe verlof wilde geeven. Den Schilder vroeg
het aan de Moeder, die zulks toeftont , midsdathyden
Jongen de koft zou geeven , welken artykel hy armelijk

voldee, alhoewel rijkelijk beloofde.

Adriaan Brouwer nam zo wonderlijk toe onder het

opzicht van Frans Hals, dat het naauwelijks was te ge-

looven , des den Meefter hem alleen op een zoldertje

plaatfte
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plaatfte afgefcheyden van de andere Leerlingen. De Leer-

lingen wierden nieuwsgierig, om den Waarom te weeren

van die afzondering, derhalve klommen zyfomtijds eens

(leelsgewijze na boven, om te zien wat dat hy daar to-

verde, als wanneer zy met de uyterfte verwondering zaa-

gen , dat dien ongeachte Jongen een aardig Schilder was

geworden , die zo geeftrijk alles fchiiderde , dat zy

naauwlijks hunne oogen durfden betrouwen. Een van de

Leerlingen befteede hem ter fluyk de vyf zinnen a twee

ftuyvers per ftuk , die hy zo kiuchtiglijk ordonneerde

en uytvoerde, dat een tweede Difcipel hem de twaalf

Maanden aanbefteede voor dezelve fomme , dewelke zo
gelukkiglijk uytvielen , dat zy hem porden om er wat

langer over te zitten, met een belofte van het loon te zul-

len verbeteren.

Doch den armen Brouwer wiert zo onophoudelijk op

de hakken gezeten van Frans Hals, dat hy niet veel tijd

kon uytvinden om te fchilderen voor zijne andere Hee-

ren en Meeftersj en daar by voerde zijn Meefters Huys-
vrouw hem zo fchraal, dat men de ribben van den ver-

hongerden Leerling kon tellen dwars door zijn greyne

vacht, des begon hem het hoofd om te loopen , en aan-

gezet door zijne Mededifcipelen, waar onder dat Adriaan

'van Oftade wei den voornaamften aanraader was, om den

honger te ontvluchten en elders zijn fortuyn te gaan zoe-

ken, ging hy aan het rekken. Hy doorkruyfte in de be-

ginne de ftacf van Haarlem , zonder zich veel te bekreu-

nen wat weg hy nam , daar in gelyk aan de Germaan-

fche Trekvogels, bekent by de naamen van Baron-

nen , die men veelstijds tuiTchen het klokflag van een en

twee uuren ziet vliegen langs de markten , ftraaten en

fteegen van het kooprijk Amfterdam , en dat dewijl de

Kaftcleyns der voornaamfteOrdinariflen zo liefdeloos zijn,

dat
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dat zy niet langer die adelyke Vreemdelingen, die zy
niet kennen willen, fpyzen en kleeden ophetarrivemenc

van de Flotille hunner lang onder wege blyvende Wif-
fels, die veelstyds nooit opdaagen. Na dat Brouwer nu
een tyd lang had gevagabondcert , en niet wift wat hy

zou aanvangen, ging hy in een Zoetekoeks winkel, daar

hy zich vi£tualieerde, en met dien voorraat na de groo-

te Kerk marcheerde , daar hy zich zeer devootlyk poiteer-

de onder den Orgel , om onder het faveur van deszelfs

Muziek te avondmaalen, en zich dan verder te beraa-

deri. Aldaar wiert hy by een perfoon bekent die dikmaals

kwam aan het huys van zynen Meefter Frans , die ziende

dat den radeloozen Adrïaan aldaar zat te kyken als of

hy de kaert had vergeeven, hem vroeg, Wateraanfcheel-
de? Brouwer fprak daar op eenongeblankettebiegt, be-

klaagde zich over de mishandeling van zynen Meefteren

over de Spaanfche keuken van 'sMeefters Huysvrouw,
toonde dat hy zo naakt was als een Liedjeszangers Poëet,

dat hy ontrent zo veeie Hemden als hy licghaamen , en

zo veele Daden als halzen bezat, en zo voorts. Maarin-
zonderheyt doleerde hy over zyn mishandelde Maag,
die meerder kreuken enplooyenhadalsdegoudbeurseens
Muziekmeefters van een kaftilliaanfche Kapel $ en hy
voegde er by , by wyze van een reden en zeedekundig cie-

raat ; dat het al ommers zo flim is met eenlecge Maag te zit-

ten fchilderen , als met een ylen buyk te vechten ofte lie-

ven. Die Bemiddelaar wiert met den Jongen bewoogen,
bood zich aan om hem te introduceeren onder zyn Mee-
fters huysdak , zonder dat hy zou behoeven te gaan door het

pynlyk onderzoek van ftokflagen , met welk examen Frans
vry openhartig was, en dat hy daar op een vafte pyl kon
trekken , en er fluks een proef van neemen. Ook liet hy
er noch tuflchen invloeien, dat zyn Meefter hem in alle

Tweede Deel, I de
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de Herbergen liep opzoeken, een artykel die maklijk

was om aan te neemen, dewijl zulks dagelijks gefchiede}

en hy gebruykte zulke en zo veele krachtige beweegre-

denen , dat den bedrukten Adriaan zich liet overreeden,

en met dien Leydfman, als den verlooren Zoon, nahuys

flenderde.

Hy trat dan met hangende wieken in het huys van Frans

Hals, die den kreupelen Duyvel fpeelde, en zich gants

ongalijk aanftelde, met belofte van hem een arm of been

af te zetten , by aldien hy zich op nieuws door devlugt

kwam te bezondigen. Den Leydfman liet Frans eerft uyt-

bulderen, en vermaande hem toen op zijn beurt, na dac

Brouwer na boven was vertrokken , waar op die beloof-

de, T)at hy den Jongen in het toekomende zou fpyzen, als

een Trïns , en kleeden en reeden trots een rijt met Vyen.

Ook kwam hy die beloften na ten deelen , want daagfch

daar aan trok hy met Adriaan Brouwer na de Vodde-

markt, kocht hem aldaareenrok, broek en kam ifool, een

pakje zo nieuwmodifch als den grooten Rembrant van

Ryn gebruykte om er een Pagie van Haman mee op te

fchikken, en alhoewel dat kleed den Jongen pafte, ge-

lijk als een ftormmuts zou fluyten op het hoofd van een

winterkoningje, echter zwoer Frans Hals , dat het Tak
hem zo wel /tont als of het aan zyn lyf was gefchïldert ,

en met die beé'edigde Certificatie moeft zich den Jongen
vergenoegen.

Dat heerlijk pak was een fpoorflag die onzen Meefler

Adriaan noopte om naarftiglijk te fchilderen , van welke

naarftigheyt den Meefler zich meefterlijk bediende, zijn-

de alle de Konftkenners even graag om een ftukje van

dien onbekenden Konftenaar te moogen erlangen. Doch
dat mooi weer duurde niet lang, alzo fommige Medeleer-

lingen , die achter het geheym der Mifle van dien gehey-

men
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men handel waaren geraakt, Adriaan Brouwer opftookten,
mee hem geftadiglijk te zeggen 5 dat hy een al te groe-
ten Meefter was om zich aldus te laaten ringelooren
als een Bengel, en dat hy zijn Meefter al te veel bevoor-
deelde om op zo een verachtelijke wijze behandelt te

worden. Zy raaden hem alle gezamendijk, van op nieuws
die Harlemietfche ftaverny te ontvlugten, en zich tebe-

geeven na de groote Weereldftad Amfterdam, alwaar hy
Eer, Gelden Vriendenovervloediglijkzou oploopen. Den
jongen Schilder liet zich overreeden voor de tweede maal,

en voer op Amfterdam, alwaar hy zich vervoegde hy een

Waard, genaamt van Someren , op die tijd Kaltelijn in het

Schild van Vrankrijk , die zelfs een fchiider was geweeft

in zijn eerfte jeugd , en ook een Zoon had die een goed
Schilder was in Hiftorien j Bloemen en Landfchappen*
By dien Konftkooper vond Meefter Brouwer een vetter

keuken als hy by zijn voorgaanden Meefter had aange-

troffen , en daar by begon hy de waarde van zijnPenfeel

beter te kennen, dat niet kwaad is om te weeten, wanc
een Schilder behoort te weeten , wat dat hy aan zich
zelve zo wel als aan anderen is verfchuldigt.

By dien Waard fchilderde hy eenige kleyne geeftrijke

ftukjes, die ziende dat zulks zo maklijk toeging, daar
uyt een befluyt opftelde , dat hy bekwaamheyt genoeg
bezat om een kapitaal ftuk te onderneemen , en ook te

volvoeren. Hy gaf hem dan een kopere plaat , en zey
tegens Adriaan dathy* daar op eens zou doen zien, wat
dat hy vermogt in de Schilderkonft , die zulks met
blyfehap ondernam en met konft uytvoerde. Hy ordon*
neerde daar op een Gevegt tuflehen eenige Boeren en Sol-

daaten > ontftaan , na het fcheen, uyt het fpeelen met de
kaert, waar van de bladen zo overvloediglijk, als de dor-

re bladen in den herft, verfpreyd laagen over de vloer.

/ ? Daar
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Daar kreeg er een een klap op de kop met de kan, ginds

ley er een tweede op de grond te fpartelen, die reeds de
doodverf had gezet, en zich echter noch fcheen te wil-

len wreeken door zijn half ontfcheede degen, onderwijl

dat er een ouden Boer met deblooteknijf indevuyftop-
fprong, die zo hartiglijk van een Ruyter met een uytge-

roogen fabel wiert onderfchept , dat hy met de poo«

ten in de lucht moeft buytelen. In het verfchietkwam
een Boer, die op zijn tanden fcheen te bijten, met een tang

in de hand van een trap neerwaards fpringen, en om
zijn natie te verdedigen en om den foidaat , dien erf vy-

and van den Landman, te beledigen j kortom de harts-

tochten dier krakkeelers waaren er konftiglijk in waar-

genomen , de beelden wonderlijk vaft getêkent, en alles

vrolijk gekoloreert en uytvoeriglijk gefchildert.

Ondertuflchen begon het ruchtbaar te worden, wie
dien nieuwen Konftfchilder was, die zo lang had geroeit

op de galey des Hongersnoots by Frans Hals , des be-

gonnen de Ivonftbeminnaars er jagt op te maaken, en na

een lang en verdrietig zoeken, wiert Adriaan Brouwer
ontdekt en gevonden in het Schild van Vrankrijk, by
den Kaftelyn van Someren. Den Keer du Vermandois^ een

groot Liefhebber kwam hem aldaar opzoeken , om een

ituk van hem te bedingen, en dat voornoemt Tafereel

gefchildert op de kopere plaat ziende, vroeg hy daar van
den naaften prijs. Nu had den Waard reeds onzen Schil-

der onderrecht, dat er zo een Heer zou komen om zijn

konft te zien, en dat hy na de prijs van die kopere plaat

gevraagt wordende , er geen fpel minder zou voor eyfTchen

als hondert zilvere Dukatons, en dat hyer waarfohijnlijk

die geeyfchte fomme voor zou krygen. Zo dra had nu
dien Heer den prijs van dat ftuk niet gevraagt, ofBrou-
wer begon zijn knevels op te ftryken, en te zeggen, Dat

h
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hy er veel tyd en een grooten arbeyd aan had te koft gehan-

gen j eer hy er het hooge woord van hondert Dukatons
aurfde laaten uytkomen

} maar eyndelijk noemde hy die

fom , die hem den Heer du Vermandois aanflonds inwil-

ligde, en hem beneffens het ftuk mee nam na zijn huys,

om aldaar die penningen te ontfangen. Adriaan Brouwer
ftont verftelt te kyken toen hy zich zo verzilvert zag,
vloog met die zilverlingen na zijn logement, ftorte den

zak uyt op zijn bed, en ging zich in die geliefde me-
dailles leggen wentelen,

Maar nu komt den flegtften artykel te voorfchijn, en

dat is, dat hy die Dukatons weer opzamelde, in de zak
flak, en er mee ten huys uyt ging ftryken, zonder dat

iemant wift waar dat Adriaan Brouwer was verftooven*

Na verloop van negen dagen kwam hy zingendeen fiuy-

tende na zijn logement aanzetten, op den laaten avond,

en gevraagt zijnde} Hoe hy zo vrolijk en lucht vanhar-

ten was, en of zijn penningen noch in behouden haven

waaren? gaf hy tot andwoort-, Neen , den Hemel zy ge-

dankt j ik heb my van dien Ballaft ontflaagen. Op die wij-

ze gedroeg zich dien grooten Konftenaar , een voorbeelc

dat veeie Navolgers heeft gehad en noch heeft , gelijk als

wy in het vervolg van onze Schilders rol zullen aantoonen.

Den beruchten Ridder Karel de Moor heeft ons gelie-

ven te verh aaien , dat dien Adriaan Brouwer eens een

hiftorieftukje fchilderde , beftaande in de Konterfytfels

van Jan TDavid de Heem > Jan KoeJJiers , en in zijn ey-

gen portret, zittende die Heeren te rooken en een glaasje

te drinken. Den voornoemden Ridder, die J.T). de Heem
heeft gezien tot Antwerpen, zegt datdeszelfskonterfyt-

fel wonderlijk wel was getroffen. Het luft ons om alhier

het geval , dat e
P. F. Rubens met dien oubolligen Kon-

ilenaar heeft gehad , den Leezer te verhaalen.

/ 3 Adriaan
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Adriaan Brouwer woonde tot Amfterdam, gelijk als \vy

hier voorens hebben gezegt, doch hoe groot die Wee-
reldftad ook was , echter wiert hem die te benauwt door

de vervolging van zijne Schuldeyflchers, des namhydc
gang op, en verkoos tot zijn wijk de ftad van Antwer-
pen, alwaar het geen fchande voor een Schilder was en

noch is van maar een hemd te hebben, dewijl erdemeefte

Penfeeliften zonder lijnwaatindeSomer, en zonder Man-
tels in de Winter hepen lanterfanten. Dewijl nu den Hee-
re Brouwer min ftaatkunde bezat als Machiavel, en min
de Courant beftudeerde als een Kofhhuys Nouvellift,

wift hy niet dat de Heeren Staaten der Vereenigde Ne-
derlanden ingewikkelt waaren in een oorlog metSpaanje,

zo dat hy zich niet eens had gewapent meteen paspoort,

waar door het gebeurde, dat hy aan de roode poort tot

Antwerpen wiert aangehouden by den fpaanfchen Offi-

cier die aldaar de wacht had , en nadat hy behoorlijk was

ondervraagt, en waarfchijnlijk onbehoorlijk zal hebben

geandwoort , logeerde hem den Gouverneur in het Kafteel

op 'sKonings koften. Den roekeloozen Schilder prote-

fleerde in der minne tegens die fpaanfche beleefdheden

,

hy betuygde die eere onwaardig te weezen, hy verklaar-

de van niet gewoon te zijn te huysveften in diergelijke

Kafteleneyn, en hy betuygde van liever een gebraade Ka-
poen te willen eeten met een Bedelaar, dan op een halve

Duyf te avondmaalen met drie fpaanfche Officieren, en

zo voorts. Doch den Gouverneur van die Vefting des

hongersnoots floeg die betuygingen in de wind , en luy-

fterde al ommers zo min na de klachten des Schilders,

als na de Verzoekschriften van zijne gediskarteerde Mai-
treffen.

Op die zelve tijd viel dat eyge lot te beurt aan den

Hartog vanAremberg, die insgelijks gelogeert wiert door
de



der NEDERLANDERS. 71

de Order des Konings in datKafteel, maar die echter een
beter Apartement kreeg als Adriaan Brouwer > ook ftonc

! het dien Prins vry, van door een paar Soldaaten ver-

l

zelt, te moogen gaan wandelen binnen den omtrek van
; de werken des Kafteels. Wy zeggen binnen den omtrek

j

van de werken of Fortifikatien van die Vefting, een gena-

: de die de Spanjaarden maar aan weynige perfoonen toe-

; ftonden 3 dewijl zy, van het begin af aan van de aanleg-

i ging des Kafteels, al ommers zo jaloers zijn geweeft over

I defzelfs Krygsbouwkunde, als over de getaande bekoor-
lijkheden van hunne boezemlooze maraanfche Vrouwen

I en Maitreflen. Het gebeurde nu dat dien Hartog op een

i namiddag eens wandelde naby de gevangenis des Schil-

ik ders, die dien Vorft aanzag voor den Gouverneur, en
I hem dêmoediglijk fmeekte om ontflaagen te moogen wor-
. den, zeggende > Een Schilder en geen Spion te zijn 3 van
welke waarheyt by bewijs kon geeven ten allen tijden , mids
voorzien wordende van ^Doek^ Verf ^ en van Tenfeelen*

Den Hartog van Aremberg, die op die tijd een goede
luym had, andwoorde hem aardiglijk , dat hy van het

eerfte de proef zou neemen, dewijl den tweeden artykel

niet hem maar den Gouverneur raakte, en dat hy hem
doek, verf en penfcelen, en inzonderheyt Olie voor de
lamp des leevens zou verzorgen , endathy dan., zo zulks

hem beviel , aan het fchilderen kon tyen.

Den Hartog zond noch dien zelven dageen Soldaat na

de Wooning van den Konftfchilder CP. iP. Rubens , mee
een verzoek van alles dat er onder het gereedfehap van
de Schilderkonft forteerde te laaten brengen in het ka fteel,

dewijl zich aldaar een boetvaardig Konftenaaruyt het ge-

I woel des weerelds had vertrokken, en Van zins was om
i het overige deel zijns leevens in een geftrenge gevangenis

en boete te zien afloopen, indien er geen kans voor hem
was
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was om er uyt te geraaken , en zich op den Nederland-

fchen bodem te retireeren. Den grooten Rubens begon har-

tiglijk te lacghen over dat kompliment, doch hy docht

niet eens op Adr'taan Brouwer j wiens kond hy had ge-

zien en hooglijk gepreezen , maar hy liet zonder verder

nabedenken de verzochte gereedschappen na het Kafteel

vervoeren, dewelke den Hartog fluks aan den Schilder

dee behandigen.

Den vroomen A Brouwer was niet traag om zich te be-

geeven tot het fchilderen, ook niet luy om te drinken,

want den Hartog had hem links en rechtgeproviandeert,

en het geval was hem daar by zo gonftig, dat hy de be-

hoorlijke peribonagien kreeg om te konterfyten. Eenige

Spanjaarden kipten de plaats uyt,vlak tegens over zijn traa-

lien, tot een Pasbaan , en begonnen louter te tuyflchen en

te dobbelen met kaert en fteenen, van welke gelegend-

heyt Brouwer zich wonderlijk bediende in de Ordonnan-

tie van zijn Tafereel. Hy drukte aardiglijk den winzuch-

tigen yver uyt van die gcldelooze bpeelders , die de

Teerlingen lcheenen na te vliegen met hun holle blikken,

wier muysvaalekuykendiefs klaauwen befturven waaren om
de bemorfte kaerten , en die van tijd tot tijd die Bede-

laars infekten van plaats en van geftalte deeden veran-

deren, die zo wel op hunne ontvleefchde fpieren en bon-

ken aafden als de Armoede. Maar onder andere aardige

beeldjes had hy op dat {tukjeeenen ouden fchraalen Span-

jaart gekonterfyt na hetleeven, die neergedooken opzijn

hurken gezeten was achter die Speelders, en op de (lom-

pen van drie a vier overgebleeve groene tanden fcheen te

knarfen , om de Natuur , die de Honge^haften zo (lief-

moederlijk fpijft, te baat te komen. Dat laatde portuur

behaagde den Hartog zo wonderlijk wel, dat hy er meer

dan een groot half uur om ging zitten lacghen , (dat is al

iets
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iets ongemeens in een Staatsgevangen ) en hy liet aanftonds
den bcruchten CP. eP. Rubens by hem komen, om zijn

vonnis over dat Tafereel te hooren.

Die Konttfchilder vloog na het Kafteel, nieuwsgierig
wat St. Lukas Gezel had gepenfeelt, en hy vroeg aan den
Hartog; iVat dat dien gevangen Schilder doch had uytge-

voert , en ofer de materiaalen van de Schilderkonft niet oj>

waaren ver/pilt? doch hy (lont als opgetoogen te kyken,
toen die Prins hem dat ftukje liet zien , dat waarlijk al-

les overtrof wat er ooit van dat foort van fchilderwijze

was gezien, en na het door en door te hebben befrudeerc

riep hy eensklaps uytj Zo waarachtig alsikP. P. Rubens
ben, zo waarachtig is da f gefchildert by Adriaan Brouwer

!

Den Hartog begon op nieuws te lacghen , en vroeg aan
Rubens na de waarde van dat ftuk, die er hem aanftonds
drie hondert Ryksdaalders voor bood, waar op die Prins
hem repliceerde, TDat het hem niet veyl was voor duyzent
Ryksdaalders, maar het in zijn Konftkabinet zou bewaa»
ren tot een gedachtenis van die wonderbaare avontuur. Ook
is dat ftuk of ftukje noch te zien onder de Konftfchiide-

ryen van die overoude Prinflelijke Familie, hoewei hier

en daar wat afgeblot, dewijl de plamuurders van die rij-

den een krytgrond plagten te leggen op de voor de Schil-

ders toebereyde paneelen.

Tieter Taulus Rubens ging daar op na den Gouver-
neur van het Kafteel, en befolliciteerde de ontflaaging

van Adriaan Brouwer > wiens karakter hy met zulke na-

tuurlijke verwen krayonneerde , dat er die Gouverneurom
begon te grimlacghen op zijn Spaanfch , dat is, door
het opfehorten van de bovenfte lip, en den Schilder deed
voor zich komen , om hem noch eens ten overvloed te

examineeren. Die lofle Knaap kwam voor 't licht j belee

openharciglijk fchuld van binnen Anwerpen gekomen re

Twiioï Djsel. K zijn
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zijn zonder pafpoort, beloofde beterfchap , verzocht ver-

giffenis, en bood zijn Religie aan tot een onderpand van

zijn toekoment gedrag en goede intentie. Na daternoch
*

wat gepraat, en gelacghen was over dien kluchtigen Baas,

bleet
CP. *P» Rubens borg voor Adriaan Brouwer , endaar-

op vviert hy op vrye voeten geftelt, en ging na Rubens

wooning, hoewel eenigzins fchoorvoetende , dewijl hy
onderwegen eenige Kroegen wilde aandoen , omzichal-
daar eenige uuren te verlèdigen ter eere van O. L. Vrou-
we van de goede Verlofling.

Den welmeenende T. T. Rubens docht den lichtvaar-

digen Adriaan Brouwer op den goeden weg te brengen

,

doch met een beter voorneemen als gevolg, zijnde de

Natuur een Vogel, die zich zo min wil laaten bedwin-

gen als een vrygevochte Nederlander. Den voornoemde
Konftfchilder bedelde aanftonds een paar pakken Klee-

ders voor den naakten Konftenaar , voorzag hem van
lijnwaad en vordere toebehoortens, zette hem aan zijn

tafel, en gaf hem een ilaapkamer als aan een Prins, doch
hy kon dat kwikzilver door geene weldaaden flxeeren.

Hy was en hy bleef Adriaan Brouwer , hy moed Bran-
dewijn drinken en Tabak rooken , van den ochtend-tot

aan den avondftond, en dewijl Rubens hem zo zeer als 't

doenlijk was fpeende van zakgeld, brogt hy zijn fluu-

weele Zondagspak in den Berg van Barmhartigheyt,

en vierde daar op een dubbelden Jonas van tweemaal drie

dagen en nachten, en kwam niet eer na huys om zien, voor
dat alles was verdronken en verklonken. Dat beeftachtig

gedrag verveelde aan ¥. CP. Rubens en aan zijne zeedigc
Huysvrouw , die zich zo lang over dien Lichtemis be-

klaagde tegens haaren Man , dat hy hem buytens deurs
ftiet, waar mede hy wel in zijn fchik fcheen te zijn,

zeggende -, <Dat de gereguleerde Wooning van Rubens
hem
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hem een Jlimmer Gevangenis verftrekte als het Kafteel van
Antwerpen.
Hy kroop in by een Bakker, genaamt Jooflvan Kraas-

èeeky die een hups Ancwerpfch Bazinneke tot zijn wijf

had, een knaap van zijn humeur en vogels van eener vee-

ders, die hy in zijn kond onderwees, en meter haaft er

«en braaf Schilder van maakte. De AntwerpfcheKronijk
zegt, dat A. Brouwer , die niet vies was op een handje
vol Doodzonde , nu en dan wel een overfpeelig broodje
fchoot in J.van Kraasbeeks Huuwelijks oventje $ doch
dat die, in navolging van veele Antwerpfche Hannekes,
zich er niet veel aan ftoorde; een gemaklijk punt van Re-
ligie, waar aan de meefte Britten hun zegel hangen.

Komelis de Bie verhaalt -, dat Adrïaan Brouwer eens

naakt en bloot uyt zee belande tot Amfterdam, en fluks

zijn toe vlugt nam tot de Schilderkonft , die haar Beleyders

vry beter kleed en voed alseenige Regenten der fchatrijke

Hofpitaalen. Om zich een naam te maaken beftelde hy
een Kleed en Mantel 'tzamengeftelt uyt grof Linnen

,

,befchilderde die met vreemde Bloemen en Parterres , en
na die geverntft te hebben om er eeu fchoone glans op te

brengen, marcheerde hy na het Amfterdams Schouw-
burg, en ging in een Logie zitten pryken. Dat ongemeen
Kleed trok fluks alle de oogen der Kykers na zich, en
inzonderheyt ftaroogden de fchoone blikken der Dames
en Juffers op die ongemeene ftof, wiens gelijk zy belee-

den nooit te hebben gezien, en waar na zy zo eenpaa-
riglijk begonnen te watertanden, als na de Liefdensdekla-

ratien der veclfpreekende Saletjonkers en Poppenpron-
kers. Ondertufichen draaide en keerde zich den opge-
fmukte Schilder om en tom als een Paauwsftaarts doffer,

en na dat hy oordeelde dat de Heeren en Dames, bene-

vens de tien Stuyvers gallerey Edelen, hem volkomentlijk
K 2 hadden
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hadden bekeeken , fprong hy op liet tooneel , met een

natte fpons in de hand, en liet zich aldus hooren.

Heeren en T>ames } het fchynt dat alle oogen vallen op

myn Kleed en Mantel 3 en dewijl ik voorzie dat de Juffen
de winkels van deeze IVeereldfladzullen laaten doorzoekeny

om dit foort van ft'of te bekomen , zal ik die uyt den droom

helpen met te zeggen , dat ik 'er den Fabrikeur van ben ,

doch dat er geen lapje van te bekomen is groot genoeg om er

een Speldekujfentje mee te bekleeden. Ook is het niet dat het

fchynt te zyn , en als ghy het kende , zond ghy er niet eens

na taaien. Dat gezegt hebbende , veegde hy alle die fchoo-

nc Bloemen en Paterres uyt met zijn natte fpons, en dat

gedaan hebbende vervolgde hy zijn vertoog op deeze

wijze.

'De pracht der Begraejenijfen voldoet meer de Tdelheyt

der Leevenden , als de Eere der
cDooden-> en de Kleeders

worden thans niet gemaakt om de Licghaamen te dekken voor

de ongemakken der vier Getyden, maar om die te eieren en

om die te belaften. Het uyterlijk baart doorgaans eengrooter

achting 3 als een innerlijke weezendlijkheyt. Het gevraag ,

Wat is dat ? maakt het befte deel aller zaaken op , en een

zekere zwier^ die men daar aan weet te geeven _, verguit ^

helpt en verzacht de nuttehofte voorwerpen. Het Heel Al
beftaat ayi een ftuk rnuw Lynwaat, geblanket, gefchildert

en gevernijl door het Bedrog en door de Tdelheyt > doch af
gewaffen door de fpons des Tijds waleght zich eenjegelyk

van zyne eerfte Begeerte , en verfchopt het geen hy wel eer

plagt te lieven * te eeren en te aanbidden.

'Des Weerelds fchoonheyt is maarfchijn 9

Uytwendig is 't algoud 3 inwendig fnoodfenyn.
Noch verhaalt dien Lierfche Rijmkronijk fchryveri

dat Adriaan Brouwer traag in het fchilderen , en mild is

geweeft
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geweeft in het vertceren , en dewijl wy daar dagelijks

noch veele voorbeelden van zien in andere Konftfchil-

ders , kan men dat maklijk gelooven. Doch het ander
Sprookje, dat dien zelve Konftenaar opgedrongen wort

,

,konnen wy zo maklijk niet aanneemen , hier in bcftaan-

de, dat als A. Brouwer hier ofce daar in een kroegje by
den Waard gearrefteert was over een fchuld van vyftig

ponden Vlaams, hy maareen Tekening maakte, endaar
voor een hondert Ryksdaalders vorderde. Gebeurde het

nu dat men iets poogde af te dingen cp die fom , dan,

zegt hy, wiert die Tekening op -'t vuur gefmakt, en dat

fpel duurde tot hy zynen vollen eyfch kreeg , waar me-
de dan dien Kroegenier wiert bevreedigt en den Schil-

der ontflaagen Maar echter zou het ons veel verfchee-

len van dat liever te willen gelooven, als een flimmer
Vertellingje , dat hy ons voor de waarheyt op de mouw
tracht te fpeeten, in zijn gulde Kabinet der Schilder-

konft , bladzy hondert negen en feftig, dar zich aldus

laat fchryven. Tetrus Cavallinus 3 beuzelt hy, een ro-

meynfch Schilder^eenMan vaneen voorbeeldelïjkgedrag en van
een godvruchtig leeven , heeft eenen gekruyflen Krtjtum ge*
fchildert voor de Kerk van St. 'Paulus te Romen _, wdk
Konterfyïfel heeft gefprooken tegens de Heylige Brigitta.

A. Brouwer maakte het zo bont tot Antwerpen , ge-

lijk hy het wT
el eer had gemaakt tot Amfterdam, zo

<lat hy van daar ook moeft verkaffen, bevreefl: dat het
Gerecht een voorbeelt aan hem mogt komen te flatuee-

ren op het Treurtooneel der Guyten, des ftoof hy over
na Parijs, met een goudbeurs vol Tabak, en opdepoft-
paerden van zijne hoeven. Aldaar ontftakhy dekaersdes
Leevens, volgens gewoonte, aan beyde de enden te ge-
lijk, en hy diende den God des Wijns en de Moeder der
Liefde zo getrouwelijk, en zonder de minfte tuflehen-

K 3 poo-
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poozing van ruft, dat hy het fpel ten laatften moeftop-

geeven. Hy keerde dan wederom meteen y Ie beurs en met

een krank licghaam naar Antwerpen , en aldaar nam hy

uyt een fchilderlijke ootmoed zijn logement in een Gaft-

huys , waar in hy na een verblyf van een paar dagen

flierf , en by de van de peft geftorvene Armen in een put

geworpen , en met kalk en ftroo wiert ondergedekt , op

het jaar duyzent fes honderten veertig. DeHiftoriezegt,

dat een Leerling van T. T. Rubens de dood van A. Brou-

wer aan zijn Meefter verhaalde, die aanftonds dat lyk

liet opgraaven , en op eene eerlijke wijze ter aarde be-

Hellen by de Eerwaarde Paters Karmelieren. Ook wort

er by verhaalt, dat dien edelmoedigen T.'T.Rubenshevn

een deftige Tombe zou hebben doen oprechten, waarvan

hy reeds zelfs het Model had opgeftelt , doch dat de Dood,

die korts daar aan hem ook meefleurdc, zulks verhinderde.

JOOST van KRAASBEEK.
Die Konftfchilder was een Bakker van zijn beroep,

geboortig van BrufTel, die zich had nedergezet tot Ant-

werpen. Men kan zeggen ten opzichte van Jooft den

Bakker, dat gelijk als Qiüntyn Maffeys een groot Schilder

wiert, door de kracht der Liefde, deezen van Kraasbeek

een braaf Konftenaar is geworden , langs het vermoogen

van de Fles en Kan, waar toe hem de kennis met A.

Brouwer de eerfte handleyding kwam te geeven. Zo dra

als Jooft zijnen oven had geledigt, vloog hy aanftonds na

zijnen geliefden Adrïam , die hy dan onder het rooken

van een pijpje Blaadjestabak , en onder het uytvecgen

van een kannetje Leuvensbier, vergezelfchapte rot dat

den Schilder het penieel indenolieonderdompelde, waar

op zy dan gezamentlijk na de Kroeg fnorden, of de eene

of de andere pots gingen uytrechten.

Jooft
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Jooft van Kraasheek beftudeerde met zo ecne groote op-

merking de handeling van Adriaan Brouwer > dat hem
docht zulks mee wel te konnendoen, en daaropfloeghy
de hand aan hetKonftpenfeel , en dee zien door een kluch-

tig begin dat er Schilderftof in den Bakker was, endathy
met er tijd wel iets konftigers zou doen, als brood en
koekjes in den oven te fchieten. A. Brouwer was zowel
in zijn fchik met dat aardig begin , dat hy hem fluks

de bchulpzaame hand toeftak om verder te komen , waar
door J. van Kraasbeek zulk een fprong dee binnen een kor-

ten tijd, dat hy den kluchtigen Brouwer zonaby fcheen

te komen in de Schilderkonft, als hy zijn evenbeelc was
in een ongebonden leeven. Brabant roemt noch hedens»
daags op verfcheyde ftukjes van dien konftigen Jooft van
Kraasbeek , beftaande voor het meerder gedeelte uytTuyf-
fchers, Bordeelzitters , Dronkaards , Krakkeelders, Tet-
tentafters j en alzulke koddige en ongefchikte verkie-

zingen.

Onder andere potfenenfnaakeryen wort verhaalt dat hy
zich verbeelde,dat zijne Vrouw liever eenen kloekenjongen
Monnik zag en behandelde, als eenen ftokouden afgeleef-

BuTchop , gevolglijk dat zy hem zo tederlyk niet kon
beminnen , waar van hy een proef nam op dceze wijze.

Op zijn Schildervertrek zittende, rukte hy zijnwambes
open, en befchilderde zijn bloote borft als of hy tot er

dood was gekweft , beftreek daar en boven zijne lippen
en kaaken met fchulpwrt, en befmeerde het Tempermes
met lak en vermillioen, fïoeg daar op een naar geluyt,

en liet zich, als of hy dood was, met een zwaare fiag ach-
ter over vallen. De Vrouw kwam aanftonds na boven
vliegen op dat geraas , en hem in dien (laat ziende , viel

zy neer op den gewaanden Dooden, maakte een vrees-

lijk misbaar, en huylde traanen met tuyten. Jooft was
wel
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wel vergenoegt met die welgelukte proef, en na dat hy

het vermaak van haar in die droefheyt te zien vervolgen

lang genoeg had gefmaakt, rees hy op, en kufte die

looze Feex niet deeze woorden ; Nau ghai Zottin , houd

ouw bakhuys j ik zie wel dat ge ma$ lief hebt _, ook en ben ik

ik niet dooit. Van zulke en diergelijke Antwerpfche aar-

digheden was dien Joolt vol, zijnde zijn eenigfte oog-

wit, na liet ons toefchijnt, om zonder eenige afwijking

A. Brouwer op te volgen, in alle deelen. Demeeftetro-

nietjes van zijne beeldjes heeft hy gekonterfyt na zijn eygen

tronie, gelijk als hy alle de geftaltens van zijne rlguuren

fchilderde na zijne byzondere leevenswijze. Somtijds kon-

terfyte hy zich zelven gaapende .,
fpouwende , eenen fchee-

ven bek trekkende als of hem den Brandewijn op de tong

beet, en ook het hoofd of het oog met een pleyfter be-

legt, want hy was geen doodvyant van nu en dan eens

een krabbel vuyftje te houden , op het Antwerps dialekt

genaamt, te vleugelen.

JAKOB BAKKER
Is geboren tot Harlingen op het jaar duyzent feshon-

dert en acht, maar hy heeft meeftentijds gewoont tot Am-
ilerdam. Hy was een byzonder vaardig Schilder, zoons

Joachim de Sandrart zegt , die op een zekeren tijd eens

een Konterfytfel van eene Vrouw zag, die van Haarlem

na Amfterdam verreyfde om by hem gefchildcrt te wor-

den, en die hy tot aan haar middel toe op eene dag vol-

tooide , benevens de Kleeders , Kraag , en beyde de handen,

met welk Konterfytfel zy tegens den avond wederkeerde na

Haarlem. Ook is hy een braaf Hiftoriefchilder geweeft

in leevensgroote beelden , die zo in de Nederlanden ge-

bleeven, als na Spanje zijn overgezonden.

Jan Fos maakte dit onderftaande vaars op eene byj*-
kob
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hb Bakker gefchilderde Harderin, die met een ongemee-
ne aandacht by Cimon wort begluurt , welk Tafereel

een plaats befloeg in de groote Saai van den Hcere Abra-
ham van Baden.

Van Baffen hou toch ftantj de Nymf die ghy ziet flaapen

Is niet door 't groots penfeel , maar door natuur ge-

fchaapen.

Laat Cimon toch bezien wie hem de bord doet braan.

Men kan den luft bywijl door dcoogenook verzaan 3

Dies zijt een weynig flil 3 hier moet geen voetzool kraa-

ken

,

Ghy zult , zo ghy uw rept, de Veldnymfwakker maaken.
Zy brand ons nu zy flaapt ; indien zy wakker wert.

Zo maaktzê ons heel tot afchj want 't oogontfteeks
het hert.

Ludolf Smids laat zich over de Iphigeniavan Cyprus,
gefchildert by Jakob Bakker , aldus hooren.

Mars treedende in een zaal , die men verkeeren zou
In eenen Hemel, door de geeftigfte penfeelen ,

Zag op een veldtapijt een fluymerende vrou.

Hy boog zig, en begon haar blanke borft te ftreelen ,

£n fchoof zijn gladden helm van 't voorhooft , om
die mondt

Te kuflen , daar Natuur voor opgetoogen ftondt.

Vrouw Venus! fprakhy, (doch het was een Harderinne
Die Cimon vond in'tboich) hier is den Oorlogsgod!

. Ontwaak, gunhem de vreugd eens van uw wederminne*
Met week hy, fchaamende zich het gewaant genot.

Hy meende Venus lag hier voor zijn dartele oogen:
Maar was door Bakkers kooft, en verf, en doek bc-

droogen.
.

Tweede Deel. L Hy
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Hy verfchoot als een ftar uyt den aardfchen draaikolk

des vergankelijken leevens ; op het jaar duyzent feshon-

dert achc en dartig, oud dartig jaaren.

BARTRAM de FOUCHIER.
Die Schilder is geboren tot Bergen op den Zoom, op

den tiende des Sprokkelmaands , des jaars duyzent fes hon-

dert en negen. Die knaap gafvroege blijken van zijne zucht

voor de Schilderkonft, derhalve beftelde hemzijn Vader

by den beruchten Kondfchilder Anthony van i)yk > die

op die tijd woonde tot Antwerpen, onder wiens op-

zigc hy zo gelukkiglijk vorderde, dat hy binnen een kor-

ten tijd een goed Konterfytfel kon fchilderen. Doch de-

wijl A. van ^Dyk door zijne meenigvuldige bezigheden zo

bezet was in zijnen tijd, dat hy niet of weynig acht kon

liaan op zijne Leerlingen, nam hy van hem zijn affcheyd,

en vertrok na Uyrrechr, by den Konftfchilder Jan By-

laert , by den welken hy twee jaaren verbleef , en toen

na zijne Ouders keerde na Bergen op den Zoom, voor-

neemens om aldaar de kond by zich zelven te oefenen.

Doch dat voorneemen hielt geen (tant, hy kreeg de reys-

luil in
;
t hoofd, en vertrok na Italien en voorts na Ro-

men, daar hy wakker na de ltaliaanfche Konitfchilders,

en voornaamelijk na de Konfttafereelen vandenftouten

Tintoret , iludeerde.

Hy zou waarfchijnlijk een grooten opgang hebben ge-

maakt te Romen, zijnde den Paus Urbanus den achtfte

een groot Konftbeminnaar, indien hy zich niet had inge-

wikkelt in het verfchil dat zijn Konftgenoot Jan Frette-

rik van Tfendoren kreeg met een paar Spanjaarden, die

cnze twee jonge Schilders voor Ketters fcholden, en

dreygden hun aan tegecvenaande Heyligelnquifitie, waar'

door dat paar Virtuofos zich na Florence begaf om dat

drey-
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dreygent Onweer te ontduyken. Na zich aldaar eenigen

tijd opgehouden te hebben trokken zy na Parijs , en na

een kort verblijf van daar na Antwerpen , alwaar zy mal-

kanderen Vaarwel zeyden, en fcheyden. J. F, van Tjen-

doren begaf zich met der woon na Wyk te Duurftede,

een plaats in het Stift vanUytrecht, en Bartram de Fou-

chier begaf zich na Bergen op den Zoom , alwaar hyveele
achtereenvolgende jaaren de adelijke Schilderkonft lof-

lijk oefende. Hy verliet de fchilderwijze vanTintorety die

niet veel Vrienden ontmoete in die Frontierftad, en viel

op het fchilderen van Gezelfchappen j op den trant van
Adrïaan Brouwer , die by zijn tijd wel gewilt wierden en

noch wel gewilt worden. Ook praktifeerde hy het Glas-

fchilderen, daar hy niet kwalijk mee voer, en fraaije mid-
delen mee verzamelde.

Hy (tierf in zijne Geboorteftad Bergen op den Zoom ,

op het jaar duyzent fes hondert vier en zeventig, en legt

aldaar in de groote kerk begraven.

D
HERMAN ZAFTLEVEN.

Te geeftrijke Landfchapfchilder is geboren tot Rot-

terdam, op het jaar duyzent fes hondert en negen.

L z De
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De Tafercelen van zijn eerden tijd waaren gants eenvou-

dig, en de Natuur zonder eenig blanketfel gcvolgt. Na-
derhant kon hem de Natuur zo volmaaktlijk niet verge-

noegen , of hy voegde hier en daar eenige behaaglijke

voorwerpen tuflfchen in , die geen geringe welftant gaa-

ven aan zijne fchilderyen. Ook was hy gefondeert in die

verkiezing , want de Gezigten zijn min voordeelig*

zeldzaam, en fchildcrachtig , in de Nederlanden, als in

Italien, in het land van Artois, ontrent Luyk, Maaftrigt,

Kleef, en op alzulkcluchtftreeken.

Men kan zeggen met een goed gewi (Te , dat er tot noch

toe weynige Nederlandfche Landfchapfchilders zijn ko-

men opdaagen, wiens verfchieten zo dun en helder zijn

als die van Herman , of die de trappen der Wyking zo

bevaliiglijk hebben waargenomen. Zijne Konfttafereelen

hebben en verdienen ook een plaats van eereindebe-

ruchtfte Konftkabinetten, en zullen waarfchijnlijk hunne

refpektive poften wel mainteneeren. Ook was hy buyten

de Schilderkonft een kondig Tekenaar, die vlytiglijkde

fchoone voorwerpen met zwart krijt navolgde, op een

vaardige, ende ter zei ver tijd vafte wijze.

Den Puykdichter J.v. Vondely die gemeenzaanlijk ver-

keerde met Herman Zaftleven> beftak op een zekere tijd

eens een Boek vol Tekeningen van dien Konftenaar met

de navolgende vaerzen.

Luft het jemant Zacht te leven ,

Lucht te fcheppen naar zyn wil,

Die blijf t'huys, geruft en ftil:

Hy kan ftil den Rijn opdreven

,

Van oud Uytrecht, en den Dom;
Tuffchen dé oevers van de ftroomen,

TufTchen wynberg, bofch, en boomen,
Zich
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Zich verluftigen alom.

Slöoten , (leden, en landouwen ,

Kudden, vee, en dorp, en vlek,

Akkers, en gebuurte, en hek,
Bron en waterval aanfchouwen

In zyn kamer, zo hy maar
Opflaa deezc konftpapieren,

Zo vol leevens , zo vol zwieren,
Dat natuur by wylen daar

Stom (laat, toornig en verbolgen,

Over dat, en over dit,

Over zwart, en over wit,
Lichten fchaduw, fnel in 't volgen

Van haar weezen. Kan de kond,
Ktn de hand van deezen trekker

My dus volgen tot den Nekker?
Heeft hem Pallas met haar gonft

En genade dus befcheenen ?

Zeker laat de vlugge Faam
Dan braveeren met zyn naam

:

Laat hem dan zyn naam vry leenen

Van het Leven , want hier leeft

Wat hy trekt met duym en vingeren
,"

Los en levendig in 'tflingeren,

Dat de bladen leeven geeft.

Wien verdriet het op dees blaren,

Dus den Rymftroom op te vaaren ?

J. v. Vondel had gelyk van den Rynftroom aan te haa-

ien in dat vaers , dewyl Herman Zaftleven de vermaake-
lijkfte en de fchilderachtigfte Ryngeziehten vlak na hun-
ne natuurlijke geftelteniffen heeft nagevolgt, die alle ken-
baar zijn, en zijne 'tzamengeftelde Ordonnantien groo-

L 3 telijks
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telijks overtreffen. Hy ftierf tot Uytrechtj doch opwat

jaar of in wat maand weeten wy niet te fchry ven.

KORNELIS ZAFTLEVEN
Was den Broeder van den voornoemde Herman } en

fcbilderde konftiglijk Gezelfchappen van Boeren en Sol-

daaten. Boven alles overkraaijen zijne kortegardes zijne

andere Ordonnantien , zijnde die wonderlijk gefchikten

ongemeen aardiglijk behandelt. Men ziet er Soldaatenen

Bevelhebbers van den ftafzitten troeven , onderwijl dat an-

dere gepriviiigieerde Doodflagers een pijpje zitten te roo-

ken onder de fchoorfteen, of een uyltje knappen op ftoclen

en op banken. Doorgaans meubleerde hy de voorgronden

van zijne Tafereelen metallerley foorten van Krygsgereed-

ichappcn , als Degens, Pieken, Musketten, Heibaarden,

Vaendels, Trommen }
ook wel hier ofdaar een Hoed met

een pluym, een geborduurde Draagbant , of een zyde
Sluyer met goude of zilvere franjes , alles na het heven
gcfchildert, en vermaakelijk om te befchouwen. Noch
fchilderde hy fomtijds Boerenhuyzen of Stallingen , ge-

ftoffeert met Bouwgereedfchappen , op de wijze van Ua~
*vid Teniers , wiens fchilderwijze hy poogde na te volgen.

Het fchijnt ons toe dat Herman den jongde en Korne-

lis den oudfte is geweeft van die twee Zaftlevens , dewijl

men het konterfytfel van den laatden telt onder de Por-

tretten van den Ridder A. v. T)yk. Onder de befte en

kondigde Leerlingen, van Kornelïs Zaftleven wort Wil-

lem van Bemmel, geboren tot Uytrecht, geplaatftinhet

voorde gelit. Die Schilder teeg ook op het pad na Ro-
men , na dat hy de konft redelijk fix had, omhoogeren
hooger te klimmen. Zijn hoogde zucht beftont in het

fchilderen van Italiaanfche Gezigren , Landfchappen en

Watervallen. Over zulks tekende hy vlytiglijk alle de

fchil-
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fchilderachtigfte Gezigten omenby Tivoli , diebcruchte
Waterval buycen Romen , doch die zo min vergelijkelijk

is by den Waterval van Nigara., als een Heypaftoor uyt
de Barony van Breda te vergelijken is by den Hofpodar
van Wallach yen. Van Romen vertrok dien Willem van
Bemmel na Duytslant, en van daar na Ncurenburg, al-

waar ook zijne befte en meefte (tukken^ beruften. Hy was
een Schilder die zijne lichten en fchaduwen wonderlijk

wei wift waar te ncemen j en die daar by vry beter met
het hoofd bewaart was als vecle Schilders, die doorgaans

met het nederleggen hunner penfeelen, alle hunne ver-

dienden afleggen.

SALOMON KONING
.Was een Amfterdammer, geboren op het jaar duyzent

fes hondert en negen, doch afkomftig van Brabandfche
Ouders, zijnde zijn Vader Pieter Koning een Antwerpfch
Juwelier, en daar by een Beminnaar van de Schilder-

konft, waarom hy ook zijn Zoon op zijn twaalfde jaar

beftelde by T>avïd Kolin , om by dien Schilderonderwee-

zen te worden in de beginfels der Schilderkonft. Nader-
hant gergakte hy by den Konftenaar Francois Vernando^

en eyndelijk by Niklaas Mooyaart j v/aar op hy 'f zederc

de konft oefende by zich zeiven, en in het Amfterdams
Schildergild geraakte, op het jaar duyzent fes hondert

en dertig. Hy was een goed Hiftorie Schilder en een ver-

dienftig Konterfyter, beyde in leevensgroote en in min-

dere Beelden. Daar zijn noch veele konftukken van dien

Salomon te zien in den omtrek der Vereenigde Nederlan-

den, en zonder veele Tafereelen op te haaien, zullen wy
maar alleenlij k zeggen , dat er een fchoon ftuk verbeelden-

de Tarquyn en Lukretia beruft by den Heere Jan Huy-
dekooper. Hy fchilderde de Hiftorie van David en Batze-

ba
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ba voor Lodewijk van Ludiek, welke Schildery den Am.
bafiadeur van den Koning van Portugaal opkocht en over-

fchikte na zijnen Vorft en Meefter. Voor Jan Piererfze

Bruyning penfeelde hy het Naberouw vanden Verraader

Judas, daar hy de dertig Zilverlingen nederwerpt voorde

voeten des Hoogenpriefters. En voor den konftlievenden

Jan Luyken maakte hy een (tuk , waar op den afgevallen

Koning Salomon de Afgoden berookt en offert,, ter lief-

de van zijne ebbenhoutskolcure Bywyven. Ookfchilder-

de hy verfcheyde Tafereelen voor den Koning van De-
nemarken , waar door zijn eerwaarde Geheugenis in meer

dan eenc luchtftreek de Eeuwen zal verduuren.

JAN BAPTIST van HEIL
Ts geboren tot Bruffel, op het jaar duyzenr* fes hon-

dert en negen , en was een braaf Hiftorie-en Konterfyt-

felfchilder. Die voornoemde Hoofdftad der Ooftenrijk-

fche Nederlanden pronkt noch hedensdaags met onder-

fcheyde Altaarftukken en Konterfytfels van dien Konft-

fchilder, en dewijl wy niets zonderlmgs meer van dien

Konftenaar weeten te fchryven, zullen wy overftappen

tot deszelfs Konft en Tijdgenoot ©

R O B E R T van HOEK.
Die wakkere Konftenaar is geboren tot Antwerpen,

op het jaar duyzent fes hondert en negen. Zijn voor-
naamftc konft beftonr in het fchilderen van Legerplaat-
fen , Batailles, Belegeringen benefFens hunne doodelijke
toebehoortens van Gefchut, Tenten, en Legerwagens,
alles zo volmaaktelijk en zo uytvoeriglijk gefchildert in

en kleynbeftek, dat het naauwelijks zonder een vergroot»
glas kon bezigtigt worden. Hy was daar byeen Man van
aanzien , zijnde hy Kontroleur van de Fortifikatien

des
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dés Konings van Spanje in Vlaanderen , en extrtordi-

naar Schilder van die zelve Majefteyc in klcyne flguu-

ren.

DAVID TENIERS den ZOON.

DTe grooten Havicl Teniers is geboren tot Antwerpen 9

op het jaar duyzent fes hondert en tien. Hy heeft

geen ander Onderwijs in de Schilderkonft gehad als zijn

vader, dien hy merkelijk heeft overtroffen , zijnde hy
waarachtiglijk een van de heerlijkfte Schilders geweeft in

zijne Eeuw. Wy durven ons in geen Omfchryving van
zijne ontelbaare Konftftukken inlaaren , dit wijd en zijd

zijn verfpreyd door degantfcheKriften weerelt, en alom
te zien zijn in alle Konftkabinetren. Den Koning van Span-
jen betuygde zo èen hooge achting te gevoelen voor zijri

konft, dat hy wel expreffelijk een lange faal aan zijn Hof
het aantrekken > die alleenlijk wiert behangen met de
Konfttafereelen van dien beruchfenKonftfchilder'D^w^
Teniers. Ook was hy in geen gemeen aanzien by den
Aartshartog Leopold , by den Prins van Oranje , by Dom
Jan van Ooftenrijk, by den Grave van Fonfoldani, by
den BuTchop van Gent , kortom by de voornaamftê1

Tweede Deel, M en
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en by de gekwalificeerde perfoonagicn van zijne Eeuw.
De Koninginne van Zweden, die geleerde Kriftina, had
zulk een welgevallen opgevat voor zijne konft en voor zijn

perfoon, dat zy hem befchonk met een wichtige goude
keeren, waar aaneen Medaille hing_, verrijkt met haar ko-
ninglijk Konterfytfei. Den Aartshartog Leopold beloon-

de de zeldzaame verdienden van dien Konftfchilder met
een diergelijk gefchenk , maakte hem Edelman van de
Bedkamer, en Direkteur van de origineele Iraliaanfche

Konfttafereelen, waar van hy een Koninglijk Konftka-

binet had opgerecht, alle welke Schilderyen iJavidTe-
niers uyt tekende of na tekende, en dee graveeren door
de alderbefte Plaatfnyders toen bekent.

Hy volgde fomtijds de manier van Adrïaan Brouwer,
dan wederom die van Adam van Elsheymer , op een ande-

ren tijd die van den Fluweelen Brengel , dan wederom van

Bajfan , Taulo Veronees , Albaan , Tintoret , & cetera

,

met een woord , de Konftkenners doopten hem den Aap
van de Schilderkonft , dewijl hy zo wel de Italiaanfche , als

de Nederlandfche Meefters zo bovennatuurlijk wift na

te bootfen, dat zelve de Konftfchilders met moeitchun-

ne Origineelen uyt zijne Kopeyen konden fchiften. Wy
fpreeken by ondervinding , die veele op de wijze dier

voorgemelde Italiaanen by *David Tenten nagebootfte

fchilderyen hebben gezien en gekocht, welke (tukken niet

veel behoefden toe te geeven aan deuytheemfche Konft-

fchilders. Het is zeker, zeggen wy, dat die Schilderyen

hun recht zouden konnen bepleyten als origineele Konft-
ftukken dier voorgemelde Konftfchilders, indien men in

de tekening niet een afgefneeden fmaak , of iets bekrom-
pens aanmerkte; daar by is het de Konftkenners bekent,

dat het Graauw, dat wat te veel kraayt of heerfchtopde

Schilderyen van T>avid Tenten* een vreemdeling is op
de
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de Konfttafereelen der Italiaanfche Schilders , welkGraauw
een foort van een Tegenzucht heefc tegens de kracht en
tegens de vereeniging, dewelke die groore Mannen zo
konftiglijk wiften te vereenigen op hunne Konfttaferee-

len , dewelke ons hedensdaags, als onnavolglijk zijnde, zo
veels te wonderlijker voorkomen.
Wy hebben onlangs ten huyze van Mevrouw de Weduwe

van den HeerJ.laBafTee, tot Leyden een heerlijk ftukvan
'DavidTeniers gezien , welk ftuk mag en moet gegroet wor-
den , voor een van de befte Tafereelen van dien Konftfchil-

der. Het verbeelt het inzicht in een Boerenhuys, wiens in-

boel , benevens de keukenproviant van kool , raapen , en zo
voorts aardiglijk is gefchildert, en konftiglijk behandelt.

Maar dat ftuk vervat onder andere een heerlijk Beedje, op-
gefchikt als of het toegetakelt was by den Konftfchiider
Rembrant van Ryn , welk Beeldje zo konftiglijk is getêkent
en gefchildert, dat een Konftkenner zich niet als door een
langduurig gezigt daar van kan verzaaden.

Maar om van ons beftek niet af te wijken zullen wy
geene ander Konfttafereelen aanhaalen , de Liefhebbers
konnen die zien, zo het hunluft, inde voornaamfte Ka-
binetten, welke ftukken hun recht zullen bepleyten op
een welfpreekender wijze als wy die konnen befchryven ;

gevolglijk zal men die daar laaten, en ons vervoegen tot

de konftrijke Schilders

A0RIAAN en IZAAK van OSTADE.
Die twee Broeders waaren Lubekkers van geboorte, maar

woonden meeftentijJs tot Haarlem. Adriaan van Oftade
is gebooren op het jaar duyzent fes hondert en tien, en
Izaakvan Oftade was jonger, ook is hy een Leerling ge-
weeft by zijn Broeder, doch die, eer dat hy de rechte
kern van de Schilderkonft had gefmaakt, overfrak naar

M % het
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het naare Rijk der Schimmen. Adriaan Brouwer en A-
driaan van Qjtade , vvaaren op eenen en dezelven tijd Leer-

lingen by Frans Hals , en ook beyden niet zeer verfchil-

lig in fchilderwijze.

A. van Ojlade fchilderde meeftentijds Boerenhutten

,

Stallen, en voornaamlijk Binnenhuyzen , benevens alle

derzelver nietwaardige, doch aardiglijk verbeelde pot-

ten, pannen, kruyken, manden, en alzulke meubelaai-

re goederen en huyscieraaden. Ook ordonneerde hy veels-

tijds kroegen met alle derzelver toeftel van pinten en

kannen, drieftalletjes, banken, doelen, alles zo geeft

-

rijk en natuurlijk uytgevoert, dat weynige Schilders het

zullen verbeteren. Daar by zijn de Beeldjes wonderlijk fïx

getêkent, zeldzaam toegetakelt, en zo natuurlijk boers

van beweegingen, dat men zich moet verwonderen hoe

hy die zo wel gelykende Karakters heeft weeten te be-

denken. Het heugt ons dat wy over eenige jaaren een

Kerkje zaagen hangen tot Rotterdam, gefchildert by^/,

van Oftade , waar in een Boerenfchoolmeefter over een fo-

cieteyt van fes a zeven kleyne Jongens heerfchte., in welk

Ordonnantje de Karakters zo wonderlijk waaren waarge-

nomen , dat geen Nederlands Herakliet het kon be-

fchouwen zonder te lacghen. Daar by was het Kerkje zo

natuurlijk verbeelt, dat het fcheen als of men de kalkte-

gens de muuren en pylaaren zag blinken.

Zijn Konterfytfel (laat op de plaat Qj en het is wel

te leezen in die tronie dat hy een kluchtige Snaak is ge-

weeft. Dewijl wy het jaar van zijn Overlyden niet wee-

ren , zullen wy hem laaten opvolgen by zijn befte Leer-

ling*

KORNELIS BEGA.
Die Schilder is een Haarlemiet, doch het jaar van zijn

Intrc-

©
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Intrede in deeze Weerelt is ons min bevvud als dat van
zijn Affcheyds audiëntie. Zijn Vader was een Beeldfnij-

der genaamc Tieter Janfze Begyn ., en zijne Moeder, ge-
naamt Maria Kornelifze van Haarlem , was de Dochter
van den vermaarden Konftfchilder Kornelis Kornelifze
van Haarlem.
Hy was een braaf Schilder 3 en ter zelve tijd eengroo-

ten Ligtemis, die het zo bont maakte dat zijn Vader hem
niet langer voor zijn Kind wilde erkennen, daar hy zich
weynig aanftoorde. Daar wort van dien Kornelis verhaalr,

dat hy doodelijk verlieft was op een aardig Meysje, welk
Schaapje de peft kreeg, doch dat Bega zich daarom niet

liet gezeggen van zijne Beminde te laaten, maar in fpijt

van de Doktooren en Chirurgijns haar onophoudelijk
vergezelfc hapte. Toen zy verlaaten was van de Doktoo-
ren , en ley te zieltoogen, begeerde Bega , die zich als een
dol en wanhoopent Menfch gedroeg , haar noch den
laatften kus de^ affcheyds te geeven , dat de Vrienden ech-
ter niet wilden duldem Daar op greep hy een Raagbol

,

en ftak haar die toe , wiens eene end zy en hy het ander
driemaal kufte , en daar mee was 't Vaar wel in alle eeu-

wigheyt ! Korts daar aan wiert hy door dezelve kwaal be-

fmet , en door de Peftdood weggerukt in het prilfte van zijn

leevensloop, op den zeven en twïntigften van deOogft-
maand, des jaars duyzent fes hondert vier en feftig;

LEENDERT van der KOOGEN.
Die ftilgehumeurde Schilder was ook een Haarlemiet,

zo het ons voorkomt, ook zullen wy zyn geboorte al-

hier, als ons onbekent zijnde, overflaan, en in navolging van
zijnen Konft-en Tijdgenoot, Kornelis Bega, zijn Lijktoorts
tijdftip aan te haaien. Hy was een Leerling van JakobJor-
daans > die een fraaije vlakke handeling van tekenen had,

M $ en
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en daar by welgeftelde en gekoleurde Beelden fchilder-

de, meeftentijds leevens groote. Ook zijn er eenige pren-

ten by hem geet ft > redelijk kloek en fraay , maar wat ruu-

welijk behandelt.

Dewijl hy nu tamelijk met het flijk en modder des

Weerelds, Goud en Zilver, was gezêgent, en niet om
den broode behoefde te fchilderen, gelijk als veele Ant-

werpfche Vrydagsmarkts fchilders, die na den laatften

Vaart er wel mee des Vendumeefters ftaan te rekhalzen,

zijn er niet veele Schilderyen van Leendert van der Koogen

bekent buyten de ftads muuren van Haarlem , gevolg-

jijk konnen wy er niet van belang over fchryven of wry-

ven. Wat dan gedaan in deeze ichaarsheyt van Memo-
rien ? Wat anders, dan gelijk als Ovïdim dee , die wan-

neer hy niet by kas was om groote prefenten te geeven

aan zijne Maitreflen , dezelve met een vaersje in ftee

van met een Goudbeurs paayde. Wy zullen den Leezer,

in ftee van hem een omftandige lyft zijner Konftftukken

te herhaalen, een Sprookje , dat een kluchtig Voorval

vervat, hem meteen trouwzieke Juffer bejegent, vertel-

len op een luchte wijze.

Hy was al een taamelijk rijp oud Jongman, en woon-

de tot Haarlem in de Schachelftraatby een Bloedverwant,

daar hy zijn koft kocht-, en wiert gemeenlijk by de Huys-
genooten met den naam van Leendert Oom begroet , zijn-

de den naam van Oom zo toepaffelykop bedaagde Vryers,

als den eertytei van Tante applikabel is op vryerlooze be-

daagde Juffers, derhalve zal het ons ook kiften van hem
Leendert Oom te noemen.

Het gebeurde op een zekeren avondftond dat een wel

bekende Juffrouw, geborenen woonachtig binnen Haar-

lem , aanfchelde , en vroeg * Of den Heer Leonard van

der Koogen 'thuys was> entefpreeken? waarop de Meyd
ant-
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antwoorde, na alvoorens de Juffer in het Zyfalet te heb-
ben laaten gaan, dat zy het aan dien Heer zou gaan vraa-

gen. Zo dra had de Meyd haar boodfchap niet overge-
lèvert, of het oog van de geheele Familie viel op den
•vroomen Leendert , en het eenpaarig befluyt was , T>at
die Juffrouw haar hart had gezet op Leendert Oom> en
zekerlyk kwam om hem het Aalsfuykje des Huuwelijks aan
te bieden. Den vroomen Schilder (tont wat verzet , en hoo-
rende dat de Juffrouw zo netjes was opgetraaliet als een
Pinxterbloem , wilde hy ook niet ongehavent te voorfchijn

komen, maar kamde zijne lokken zo wat by denruysuyc
de war, haalde zijnegefronftekouffen op , ftreek met zijn

duym en voorfte vinger de kreuken uyt zijn breede Bef,
en trat toen na vooren , om de Juffrouw op zijn oud
Vryers te begroeten. De Juffer ontftelde ook op haar beurt,

want het Voorneemen en de Uytvoering zijn twee on-
derfcheyde zaaken 5 doch na hem alvoorens een belofte

van Geheymhouding afgevordert, en haar perfoon over
de toekomende Boodfchap verontfchuldigt te hebben ,

welke komplimenten Leendert Oom _, met onderfcheyde
licghaams buygingen , dewelke niet na de Dansfchool
rooken, beandwoorde, begon zy te oreeren op deeze ofop
diergelijke wijze.

Myn Heer zal vreemt ophooren, dewylmyn Boodfchap
zo ongemeen is j als uw wiarfchynlyk ooit is te vooren ge-
komen. Veelligt ook zult ghy , die geen groot Hoveling zyt,

die Boodfchap befchouwen als een ongerymds aanbieding , al'

hoewel ik er niet in kan zien j tegenftrydig tegens de alder-

geflrengfle Betaamelykheyt j te meer daar het Spreekwoord
zegty Het is al eens wie dat het vraagt, als het maar
Haagt. Ghy zyt een Jongman j die over jaaren en dagen
wel berucht by het Gemeen > en wel gezien zyt geweeft by
myne Bloedverwanten* Wte dat ik ben h uw ook niet onbe-

hentg
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kent j en ik vertrots de kwaadaardigfte Nyt , van myn Ge-

drag te konnen bekladden met de aldergeringfte fchyn van
Kwaad j dat is vry wat anders als met eenig kwaadzelve.

Wy keven beyde geruft en vergenoegt van die Middelen^ de'

welke onze Ouders ons hebben nagelaaten ; wy trachten

'

niet om die te zien uytdyeni noch ghy door het Konftpenfeel,

noch ik door de Koopmanfchap ; en ik/lel vaft, dat de doordrin-

genfte Heerszucht onze algemeene maatregels niet zou kon-

nen verwrikken.

Maar _, myn Heer Leonard } onze dagen glydtn echter

heenen als vlugge Schaatsryders , en wy verouderenjaar-

lyks j zonder dat wy verbeteren. Ondertuffchen is het leeven

een groot Goed in zich zehen j ja hetgrootfteGoeddesïVee*

relds ; want den Menfih vermag zich niet te beklaagen over

het leeven 3 maar wel over de ongerymheden van het Lee-

vensgedrag > en over de kwaade Beftiering van onze Harts-

tochten. T>och onder alle de Leevensbewyzen keur ik voor

de alderbefte de Leevenswyze der Getrouwden. Niet dat ik

een Huuwelyk goedkeurj waar in dat den Man fcheep komt

met een Normandys kapitaal, een half hondert Troceffen ,

en den Vloek zyner Gebuuren _, en waar in de Vrouw den

Man verfchalkt met een Abderietfche bruydfchat j eenTrom-

mei vol wind , en een Goudbeurs volSuykerpeeren. Eenpaar
dat zich zonder Geld waagt op den Huuwelyks Oceaan is

gelyk aan een Jager die een Hert poogt te vangen zonder

Honden , en die Vergelykenis kan altoos of> ons niet toege*

paft worden.

'Doch myn Heer _, het meefte dat my aanzet tot het Htm*
welyk beflaat in deeze punten. Onze Vrienden fluypen uyt

deeze Weerelt , den een voor en den ander na , en wy kon-

nen het gezelfchap der Overledenen niet genieten ; ook ver»

laaten de beften ons het aldereer/t _, onderwyl dat de flimflen

overblyven om om teplaagen. Onder die overgebleeve Vri*n+
den
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den of Bloedverwanten zyn de fommige te groots om met ons

te verkeeren , onderwyl dat wy andere al te lang leeven ,

die dag en nacht rekhalzen om te roezemoezen onder onze
goude en zilvere Munten. ^Dewijl ik dit zo klaar zie als

ik de Zon op den hellen middag zie fchijnen , trek ik myn
hart van hun af hoe langs hoe meer , en alzo ik voor myn
zelve foog te leeven , wort myn leeven hoe langer hoe een-

zaamer. 'Dus zou ik wel konnen befluyten om eengezelliger

leevenswijze aan te vangen , en indien ghy daar toe mogt
overhellen j zoud ghy my niet ongenegen bevinden voor uw
*Perfoom en meer heb ik niet te zeggen,

Leendert Oom ftcnt te kyken als of hy mal wasgewor*
den, want hy nooit een diergelijke Predikatie gehoort

,

of een Deklaratie van die natuur had ontfangen } doch
hy rukte alle de hulptroepen van zijne verwarde zinnen

• by een, en liet zich toen uyt in dcezewelfpreekende ter-

men 5 }Vel 3 Juffrouw! wel Juffrouw ! dat klinkt my te

byfier vreemt in de ooren.

*Dat heb ik vooraf'wel gedacht , myn Heer , ^repliceer-
de die

J
uffer al lacghende ) dat uw dat Voorfiel onverwacht

zou voorkomen > en daarom gaf ik uw zulks te verf}aan in

het begin van myne redenvoering. Maar neem uw beraad y de
Zaaken behoeven zo (chielyk niet afgedaan te worden , ik zal
daar ontrent uw bejluyt > als het uwgelegen komt, afwachten.
Ik errinner uw nogmaals dat uw en mijnfatfoen op eene hoogte

zijn , en na ik geloof zal ons onderling Kapitaal ook geen
half millioen verfcheelen. Ik heb uw nu mijn meening geo-
penbaart

_, gaa nu eens te raad met uw zelven 3 en hoe het by
uw ook opgenomen wort , wy zullen echter als vooren goede
Vrienden verblyven.

Zo dra als Leendert achter kwam, ging de Klucht aan,

want zy hadden die 'tZamenfpraakbeluyftert, enlacgh-
ten dan eens metdenaanftaandenBruydegomj endanetns
Tweede Deel. N met
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met de voorbaarige Bruyd , zonder dat zich den Schilder

verklaarde, wat hy zou doen ofte laaten. Hy zat dien

gantfchen avond te kyken als het fteene beeld van Har-

pokrates den God der Stilzwygendheyt , en kon, hoe hy
ook tobde of woelde, den geheelen nacht niet een oog toe-

doen , des nam hy voor om er geen eyers in te Haan , en
het echter kort en goed te maaken.

Daagfch daar aan (lont hy op voor dag en voor dauw,
en ging zich wat vertreeden op de Markt van Haarlem,
daar hy gevalliglijk, na een uur twee a drie wandelens, die

zelvejuffer zag komen aanftrijken. Hy nam fluks een kor-

te refolutie , en hemde haar dus -, Hem , hem , Juffrouw ,

een woordje met uw believen. Daar op bleef de Juffer ftil

ftaan, en den onthutfeldenL^W^Oö/» gaf aan deJuffer

haar affcheyd met deeze woorden , en met een paar beftorve

lippen; Juffrouw , Juffrouw, daar wy gifteren van hebben

gepraat > zal niet in gedaan worden. De Juffer groete

Leendert Oom met een bevallige zwier, en antwoorde;

Zeer wel mijn Heer 3 ik ben wel te vreeden. Daar mede
wiert dit Kluchtfpel beflooten, en 'tzedert is het in een

Spreekwoort veraart onder die Familie , daar wy gifte-

ren avond van hebben gepraat , zal niet in gedaan wor-

den.

W I L-
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WILLEM van den VELDE

Is
geboren tot Leyden, op het jaar dnyzent feshondert
en tien. Hy was van der jeugd af aan genegen tot de

Zeevaart, en kreeg ook naderhant gelegendheyt om in

dienft van den Staat der Vereenigde Nederlanden mee
een Zeejacht de Vloot te verzeilen , en over en weer be-
richten te brengen.

Hy die nu den Scheepsbouw , en de gantfche toe-

rufting van een Vloot grondiglijk verftont, ondernam om
allerhande zo groote als kleyne Vaartuygen op wit papier»

en ook op witte panneeelen te tekenen met de pen, ja

ook gantfche Vlooten zeylende te verbeelden volgens hec
zeegebruyk, om daar door aan de Hoogmoogende Hee-
ren Staaten een zichtbaare vertooning te geeven , be-
neffens zijn mondeling bericht, dewelke dien arbeydmil-
daadiglijk erkenden. Toen het Schip van den Admiraal
Opdam in de lucht vloog, op het jaar duyzent fes hon-
dert vyf en feftig , had Willem van den Velde de laatfte

maaltijd by dien Heer gehouden aan boord van dat Schip,
die zich grootelyks verwonderde , hoe dat het mogelijk
was, dat zich een Schilder zo welgemoed dorft wagen,

N 2 ia
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in die gevaarlyke bezigheden , en dat ter liefde van de
Schilderkonft. Ook gedenkt Gerard Brandaan dien Konft-
fchilder, in zyne Leevensbefchryving van Michiel de Ruy-
ter, op het jaar duyzent fes hondert fes en feftig, met
deeze Omfchryving ; T>at den vermaarde Scheepstêkenaar

Willem van den Velde, in de Vloot kwam, met eenvoor-

neemen om de voorvallen van het aanjlaandeZeegevegt naar

't leeven te verbeelden ; ten welken eynde zeker Galjoot»

fchipper hem rondom , of ter plaatfe zou voeren,, daar hy

het bef:e gezicht mogt vinden om na te tekenen.

Naderhant geraakte hy in dienft, door wat toeval is

ons onhekent, van Karel den tweede, Koning van Groot
Brictanje, en vervolgens na de dood van dien Vorft by
zyn Broeder, Koning Jakob den tweede, voor den wel-

ken hy veele konftige Tekeningen van Zeeflagen , enan-
dere byzondere Ontmoetingen tekende op witte Pannce-

len , en op met fchulpwit geplemuurde Doeken. Ook be-

gon hy op zyn ouden dag te beproeven, om te fchil-

deren met Olieverwen, dat niet breed opnam, en maar
fobertjes gelukte.

Hy ftierf te Londen, en wiert aldaar 'begraaven op
den feftienden van de Wintermaand, desjaars duyzent fes

hondert drie en negentig.

JANMYTENS.
Die Konftfchilder was geboortig van Bruflfel , alwaar

hy te voorfchyn kwam op den zeventienden van de Bloei-

maand, des jaars duyzent fes hondert en twaalf, gelykals
ons de Schiiderkronyk komtteleeren. ZyneerfteMeefter
in de Schilderkonft was den vermaarde Penfeelift Anthony
van Opftal j en van daar geraakte hy by den Schilder
Niklaas van der Horft ; doch of hy fchade of baat had by
die ruyling paft ons niette zeggen. Hy is een braafKon-

ter-
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terfytfel fchilder geweeft, die de portretten van denGra-
ve Hendrik van Naflau , van deszelfs Huysvrouw de
Gravinne van Stirum , van de Graven van Benthem ., en
van veele andere doorluchte perfoonaagien , könftiglyk
en natuurlyk heeft gefchildert. Hy won ook een Zoon , die
een braaf Plaatfnyder was , gedoopt Korneüs Mytens ,

die de oorzaak is geweeft dat den Vader het Kon ftpenfeel

in 't riet ftak , om in de Papierkonft te vallen , en te

koopmanfchappen met prenten.

ft. EMELRAAT
Was ook een Tydgenoot van dien bovengemelde Kon-

ftenaar, en een ftont Landfchapfchilder , inzonderheyt
in groote (tukken. In de Kerk van de ongefchoeide Kar-
melieten tot Antwerpen, hangen verfcheyde van zyne
groote Landschappen j met beelden door andere Konft-
fchilders, en inzonderheyt door den beruchten Hiftorie-
fchilder Era/mus Gfaell'mus g'eftofFeert.

PI ETER JANSZEN
Is geboren tot Amfterdam, op hetjaarduyzent fes hon-

den en twaalf, en leerde de Schilderkonft by den Kon-
ftenaar Jan van Boekhorft , tot Haarlem , die zich dood-
liep op het jaar duyzent fes hondert tweeen zeventig, en
veele gefchilderde Tempelraamen heeft nagelaaten in ver-
fcheyde Nederlandfche Kerken.

THOMAS WILLEBORTS BOSSAART.

Die grooten Hiftoriefchilder is geboren tot Bergen op
den Zoom, een Frontierplaats waar in de Heeren Krygs-
luyden beter zyn gezien als de Heeren Schilders. In zyn
jeugd heeft hy in Duytslant , Italien , Spanje , en in Enge-

N 3 lant
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lant blyken van zyn Penfeels vermoogen gegeeven. Na-
derhant geraakte hy in groote achting aan de Hoven van

Frederik Hendrik , en van zyn Zoon Willem den tweede

,

Prinflen van Oranje, voor welke Vorften hy fchoone

groote Hiftoriefchitderyen, en welgelykende en welgeko-

loreerde Konterfytfels heeft gefchildert. Gerard Segers

heeft hem onderweezen in die heerlyke Konft. Hy is ge-

boren op het jaar duyzent fes hondert en dertien } maar

wanneer en op wat tyd dat hy dit vergankelyk leeven

heeft afgelegt, konnen wy niet jfchryven.

OTHO MARCELIS.
Kwam het daglicht te befchouwen , op het jaar duy-

zent fes hondert en dertien. Hy was een kondig Schil-

der van Diftels, driegekoleurde Amaranthus, Heulplan-

ten , Bloemen, en fchilderachtige Kruyden, welke (tuk-

ken hy zo aardiglyk ftoffeerde met Slangen, HagedifTen,

Sprinkhaanen ,
groene Kikvorfchen , Vlindertjes, Rufpen,

en andere kruypende Diertjes, dat er de Liefhebbers van

zyn Eeuw wel aan wilden , gelyk die als noch hedensdaags

wel gewilt worden. Hy heeft veel Tafereelen te Parys

gefchildert voor de Koninginne Moedef*' Maria de Me-
dices , welke Vorftin aan dien Otho Marcelis de vrye Ta-

fel en een Louis d'or daags liet geeven, welke dag hy in

vier uuren fchilderens bepaalde. Ook fchilderde hy een

<*eruyme tyd voor den Groot Hartog vanToskanen, van

waar hy een tocht dee na Napels en Romen ,' en vrolyk

leefde en naarftiglyk fchilderde.

De Bendvogels te Romen doopten hem den Snuffelaari

dewyl hy om en torn liep zoeken en fnuffelen na veel-

kleurige Slangen, gevlamde HagedifTen, haairige Spin-

nen, gevlakte Rufpen, en na allerhande zeldzaame wil-

de gewaflen en Kruyden. Na dat hy moede en afgemat

wa$
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was van het reyzen, kwam hy afzakken na zyneGeboor-

teftad, en trouwde met een Juffer , die na zyn overlyden
,

noch een paar Mannen verorberde , zo wel en zo fmaa-

kelyk had dien Konftfchilder dat Kruydje roerme niet

weeten te vergallen op de Huuwelyks lekkernyen.

Die Weduwe vertelde aan ArnoIdHoubraken, dathaar

Man Slangen , HagedifTen en diergelyke kruypende Ge-
diertens fpyfde op een ftuk Land, buyten Amfterdam,
dat wel expreiïelyk en naauwkeuriglyk omheynt was, op
dat hem die Lievelingen niet zouden komen te ontkruy-

pen. Dat hy die Gediertens dagelyks zelfs voede, en er

ook eenige op 't hok achter zyn huys had zitten, omdie
altoos tot zyn dienft by der hand te hebben

j
ja dat fom-

mige Slangen zodanig aan hem gewenden , door die da-

gelykfche behandeling, dat hy die in een geftalte zo als

't hem lufte kon fchikken met zyn maalftokje, dewelke
dan zo lang in die geftalte bleeven zitten of leggen , tot

dat hy die behoorlyk had gekonterfyt. Wat daar van

zy is onbekent, doch dit weeten wy naauwkeurig van
naby, dat de meefte Nederlandfche Vrouwen min ge-

hoorzaam zyn aan de beveelen van haare Heeren en
Meefters, de Mannen, en dat men gevolglyk de Juffers

beledigt wanneer men die komt te fchelden voor Slangen

en voor HagedifTen.

Hy daalde neerwaards op het jaar duyzent {es hon-
dert drie en zeventig , oud feftig jaaren , om eens te gaan
fnuffelen of er geen fchilderachtige planten en kruyden
groeiden op den Oever van I£arons Veerhuysj en de-

wyl wy tot noch toe geen kondfehap van hem hebben ge-

kregen uyt die Quartiercn, is ons onbewuft hoe hy het

aldaar heeft gevonden. Zyn Konterfytfel ftaat onderaan
op de plaat R,geetft by A, Houbraken*

PIL
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PIETER van LAAR, alias BAMBOOTS

Is
geboren te Laren buyten Naarden, ontrent het jaa

duyzent fes hondert endertien, zynde zyne Ouders

latfoenlyke Borgerluyden , die hem een taamelyke Op-
voeding gaaven na hun vermoogen. Wie dat zyn Leer-

ineefter was om hem te onderwyzen in de bcginfels van de

Schilderkonft, weet ons niemant te zeggen , veelligtuyc

zich zelven , zeggen wy, en zynde hy een Man zo vaft van
Denk*

.
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Denkbeelden, dat hy iemant maar eens gezien hebben-
de, die altoos op zyn tyd wift te gebruykenop zyne Tafe-
reelen. Ook getuygen die Italiaanen, die gemeenzaamlyk
met hem verkeerden te Romen en elders, dat hy een
grooter tal SchetfeB heeft gemaakt uyt zyn eygen Vin-
ding, dan na het Lecven, ja dat hy, de meemgvuldige
fchilderachtigen veranderingen , die zich op den Och-
tend-Middag-en Avondftond , vertoonen op de Velden,
Bergen, Boomen, en in de Valeyn, zo natuurlyk op 'c

panneel brogt, als of hy die allen had gemodelt na die
voornoemde voorwerpen. Hy fchilderde Landfchappen

,

Jachten , Koninglyke Gebouwen , Böerenhutten, Schuu-
ren, Herbergen, Pleyfterplaatfen , Ruynen , en Gevan*
genhuyzen en Kamers , geftofFeert met geeft-en konftry,

ke beeldjes, wonderlyk toegctakelt, en aardiglyk getê-
kent engehandelt.

Hy trok na Italien langs Vrankryk , en fchilderde

feftien jaaren met een groote lof te Romen , neemende dage-
lyks meer en meer toe in naarftigheyt en in een goede naam.
Joachïm de Sandrart , die een Boezemvriend is geweeft
van dien konftryken Gieter van Laar , getuygt van zyn
leevensgedrag in zeer voordeelige termen. Hy ze^t, dac
hy hem zo binnen Romen als in Holland heeft gekent
voor een deugdzaam Man, en vriendelyk van inborft,

en die zich zeer behaaglyk wift te maaken in allerhande
Gezelfchappen , alhoewel hy die fpaarzamelyk bywoon-
de. Gezeten voor den Schilderefel was hy zeer (lil en op.
getoogen in gedachten , en daarom had hy de gewoonte
van veelstyds zyne afgefloofde geeften te vervrolykenen
te verkwikken door het fpeelen van eenige Airtjes op de
Viool , een Muziekinftrument dat hy niet kwaalyk be-
handelde. De Romeynen noemden hem Bamboots , om
Zyn vreemde Licghaams geftalte , dewyl hem niemant kon
Tweede Deel. O aan-
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aanzien zonder te lacghen, zijnde het onderlijf zo lang

als dat van een Reus, en het bovenfte deel kort als een

Dwerg, ook had hy genoegzaam geen hals , waar door

het hoofd fcheen te ruiten op de Schouders. Hy was een

kluchtig humeur, en die fomtijds ^roolijke doch nooit

kwaadaardige potfen uytrechte, waar van \vy er eeniluk

a twee zullen vernaaien.

Het gebeurde eens dat er een nieuwen Bendvogel zou
worden aangenomen, welke plegtigheyt altoos* wort aan-

gevangen en uytgevoert, met de kreuken uyt de Maag te

fpoelen door lekkere Wynen , op welk Doopmaal den

Konftfchilder Bamboots ook kompareerde. Aldaar kreeg hy

een vreemde gril in 't hoofd > hy bond zich een fchorte-

kleed onder de kin, en ging in een hoek zitten ter zij-

den de deur, alwaar hy zulke kluchtige Aapengrimatfen

maakte , dat de meefte Voorbygangers ftil bleeven ftaan,

niet beter weetende of het was een groote Baviaan , die

aldaar was geplaatft om de Rorneynen te vervrolijken.

Op een andere tijd reeden Joachim de Sandrart , Touf.

fin , Glaude Lorain , en Tieter van Laar , na Tivoli te

paerd , om eenige fchilderachtige Gezichten ontrent

die plaats te tekenen, en om hunne vermoeide leevens-

geeften wat te vervroJijken. Ondertuflchen kwam er een

wakkere regenvlaag aanzetten , waar op Bamhoots te

paerd klom, het hoofd op de knop van de zadel ley, en

zich met den mantel bedekte, reydende dus eensklaps

zonder zijn byhebbent Gezelfchap te waarfchouwen na

Romen. De andere Schilders, die dien fnaak niet hadden

zien wegrijden, wierden ongeruft , dewijl,zich om die

ilreek fomtijds Bandieten ophouden , die de befte broe-

ders niet zijn, en veelstijds een aalmoes Vorderen met het

Stilet in de vuyft, en ook wel op de minfte weygering

4e ongewapende Reyzigers overhoop blaazen, en moe-
der-
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dernaakt uytkleeden. Zy keerden dan te rug na Romen,
en aan de poort komende, vroegen zy aan de Wachtsj
Of er niet een zeker perfoon die zy befchreeven, wasge-
paffeert ? waar op die tot andwoort gaaven j dat zygeen lee-

vent Men/eb hadden gezien j maar wel dat er een *Paerd

van de kant van Tivoli was komen galoppeeren , waar op

een Mantel ley uytgefpreyt , en van weerskanten Laerzen hin-

gen. Toen zy by den Bamboots kwamen , vertelden zy
hem hoe dat de Poortwachters hem hadden aanzien voor
een Valies , waar hy en zy hartiglijk om moeftenlacghen.

OndertufTchen begonden zijne Ouders en Vrienden te

verlangen om hem te zien wederkeerèn na de Nederlan-
den, en fchreeven onophoudelijk, dat het hem zou gelie-

ven van over te komen na het Vaderlandt, om dat te

verrijken met zijn heerlijke Konft , dewelke aldaar zo
wel zou worden geloont als te Romen, dewijl er veele

Konftliefhebbers na zijne Tafereelen rekhalfden en wa-
tertanden. Zy herhaalden zo dikmaals hunne Sollicita-

tien , dat Meefter Gieter van Laar een befïuyt nam van
ltalien de zak te geeven, en neerwaards te glijden naar
Nederlant , gelijk als hy ook op het jaar duyzent Ces

hondert negen en dertig tot Haarlem belande, en by zijn

Broeder , die aldaar in de kwalireyt van Schoolmeefter
het rijksgebied van de plak en roede oefende , ging in-

woonen, alwaar hy veele fchooneKonftftukken fchilder-

de, dewelke wel gewilt en rijkelijk betaalt wierden. Zyne
(lukken wakkerden hand over hand in prijs, waar door zy
in ltalien opgezocht en naar Holland wierden overgezon-
den , en aldaar ook met profijt verkogt zijn geworden.
. Veel meer valt er niet te zeggen over den konftrijken

*Pieter van Laar , dan dat hy op zijn fefrigfte jaar onop-
houdelijk wiert geplaagt door een benaauwde borft , die
hem den moed gants en gaar uytblufte. Daar by verviel

O 2 zijn



io8 de SCHILDERKUNST
zijn gcheugenis zo ftcrk , dat hy naauwlijk meer wift

waar hy was, of wat hy fprak, zo dathy hetleevensfpel

moeft opgecven , en zijne konftpenfeelen, tot een bewijs

van hulde en manfchap , aan de al verwoellende Dood
overgeeven.

Wy zullen den Leezer noch een Vertellingje van Bam-
boots laatfte lot mededeelen , alhoewel ons dat Sprookje

zo' waarfchijnlijk voorkomt, als ofhet doorden Vader der

leugens gefmeed , door SinjoorPintogefchreeven , en ge-

drukt was by hetgebrankrotieert Boekverkoopertje, ^Pietje

de Guyt van der Veer, zynde dat Beuzelfprookje ge-

droomt by Florent Ie Comte , Schilder en Beeldhouwer,

en na eens anders vertaaling vertaalt door Arnold Hou-
braken, Plaatfnyder en Schryver.

<Pieter van de Laar , of ^Delarets, fchryft die Franfch-

man , zette zich ter neer tot Haarlem , in welke ftad hy
vry losjes leefde j doch in een Sloot gevallen zynde,

veelligt dat hy te veel vocht gepooit hebbende, hy een

tweede wilde proeven , en geen belul genoeg hebbende

om zich te wachten, en alles willende uytdrinken., ftikte

hy op zyn feftigfte jaar. Een lang leeven voor een Man
van dien inborft , doch wiens eynde ons echter aantoont,

gelyk als zeker Schryver wel aanmerkt, dat het kwaade
vroeg of fpade wort beloont , want die Bamboots , en

noch vier andere knaapen van dat beflag, hadden een

geeftelyk Heer, (een Priefter) in den Tyber gegooit,

en verdronken, dewyl hy hun had beftraft over het niec

onderhouden van den Vallen. Monficur Ie Comte voegt er

noch by tot een toemaatje , dat de vier overige Medeplig-

tigen ook in het water verfmoorden door ónderfcheyde toe-

vallen j en Arnold Houbraken vertelt en kopieert dat

Sprookje als en bekende Waarheyt, op die franfche At-

teftatie. Waar wil dat heenen ?

NL
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Die braave Kon ftfchilder is geboren tot Nymwegen,'
óp het jaar duyzent fes hondert endertien aveertien. Hy
leerde de Schilderkonft by zyn Schoonvader 'Davïd Ry-
kaart den oude, en dee toen een fpeel-en een leerreys naar

Italien. Zyn Tafereelen vallen niet dikmaals hier te land

voor, dewyl hy zyn meefte ftukken heeft gemaakt te Ro-
men en re Venetien. Hy was een groot Konftfchilder,

die zyn Beelden vaft tekende en mals en vleesachtig ko-
loreerde en penfeelde, waar door die met verlangen zyn
opgezocht geworden by veele doorluchte Perfoonaagien.

Den Koning van Groot Brittanje de Koninginne Krifti-

ria van Zweden, den Hartog van Brandenburg, en den
Prins van Oranje, yverden om ftryd, en kogten alle zyne
Konfttafereelen op waar die ook waaren te bekomen.
Den braave Dichter J. van Vondel gedenkt eenige Ta-

fereelen van onzen Schilderheld , en een daar onderde Kle-

lia, in de bezitting van den Heere Hoogenhuys, aldus in

zyne vaerzen.

De Roomfche Klelia ontzwom met de ed'le maagden
De gyzeling , en

Jtoog der fchildwacht endedcot:
Waarom zy zulks Porfennê en al den Raad behaagden,

Dat dêeerfte, op 's vyands eyfch, een Ridderbeek
genoot.

Ook laat dien voornoemde Poëet zich aldus hooren

,

op de Uytdeeling der graanen by Jofef in Egypte.

Geheel Egypte brengt den.Ryksvoogd fchatenhave,
En leeft nu zeven jaar by 'tuytgereykte graan.

Het vrye volk door noot wort 'sKonings eygen Have,

Eens mans voorzightighey t kan duyzenden verzaan. *

O 3 Den
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Den Dichter Jan Vos rinkinkte desgelyks op zyn pa-

piere Glasraam de onderftaande nooren.

Den honger dry ft het volk naar Jofefs fchuur om graan.

De voorzorg is een Burgt voor land en onderdaan.

Men zorgt aan 't Y in weeld ten fteun van and'retyen.

De Schatbewaarders zyn tot heyl der Burgeryen.

Het Konterfytfel van dien beruchten Konftfchilder

ftaat boven aan op de plaat R , naaft het portret van Tie-

ter van Laar.

ABRAHAM WILLARTS.
. Was een Uytrechtskind, geboren in het jaar duyzent

fes hondert en dertien, en leerde de eerde beginfels der

Schilderkonft by zyn Vader Adam JVilhrts, en van hem
geraakte hy by den Konftenaar Jan Bylaert _, die hy vaar

wel zey, om zich onder de beftiering van denParyfchen

Konftfchilder Simon Vouet , te begeeven. Hy nam aldaar

zyn tyd zo vlytiglyk in acht, en beyverde zyn zaak zo

naarftiglyk, dat hy wedergekeert zynde naar Uytrecht,

opontboden wiert by den Graaf Maurits op die tyd tot

Brulïel, om fommige vreemdigheden voor hem te têke*-

nen en te fchiideren. Den Graaf of Prins Maurits fchik-

te hem over met de Vloot die haar koers zettenaar Afri-

ka, en aldaar geland marcheerde A. JVillaarts met de

Soldaaten na de ftad St. Paulo in Angola, alwaar hy zich

een tyd lang ophielt, om de manieren des lands, en

den aart der Inboorlingen te leeren kennen. Hy trat op
zyn overkomft in het Vaderlant op nieuws in dienft van

die Excellentie, by wien "hy beter wiert gezien en ont-

haalt als van te vooren , dewyl hy beyde gevordert was
" in de Schilderkonft, en in Kennis. Naderhant heeft hy

eeni-



der NEDER LA N D E R S, in

eenige jaaren gefchilderc re Amersfoort, onder het op*
zicht van Jakob van Kampen, een befaamt Bcuwkonfte-
naar, en een ervaaren Konftkenner.

JAKOB van ARTOIS.
Is een zeer verdienftig Landfchapfchilder geweeft, ge-

boren te Bruflel , op het jaar duyzent fes hondert en der-

tien. Wy hebben honderde (tukken van dien j&rtois ge-

zien, alle groots geordonnert, de itammen en de takken
der Boomen konttiglyk getêkent, de Bladers aardiglyk
geflaagen, de verfchieten delikaat getoetft, enhetazuure
uytfpanfel benevens de rollende Wolken, loffelykgekolo-

reert en heerlyk gefchildert. 'DavïdTeniers heeft verfchey-
de van die Land fchappen met beelden , dieren, en vogels
geftofTeert, die de Konftkenners wonderlyk voldoen, de-
wyl er een ongemeene Overeenftemming is in deweeder*
-zydfche fchilderwyze dier beyde Konftfchilders.

Die Konden aar won zeer veel geld j wanc hy was
vaardig in het fchilderen, ftout m een braave Som te be-
dingen voor zyn kcnftj en prompt in de betaaling te vor-
deren , en echter heeft hy niets van belang nagelaaten. Vee-
Ie Prinffen en andere doorluchre Perfoonaagien kwamen
hem dikmaals bezoeken, die hy dan edelmoediglyk ont-
haalde; doch het fchynt dat ter plaarze daar die Vlam
valt, de bladers verzengen en de vruchten afvallen. Wat
daar van zy zullen wy thans niet uytpluyzen, maar al-

leenlyk zeggen, dat er een jammer wort getelt onder zyrt

Konfttafereelen , en dat jammer is, dat er niet veel veran-
dering is te zien op zyne (tukken , zynde die alle meer
dan eens herfchilderde Gezichten uyt het Sonierbofch,
buyten Bru(Tel. Het jaar waarin het Landfchap zynslee-
vens verdorde, en de bladers onder de duyftere Aarde
wierden weggefpic door de fpa des Doods, is ons niet

gebeurt
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gebeurt te moogen weeten : doch dit zal ons niet belet-

ten van hem het laatft Vaar wel toe te roepen, en zijn

koud gebeente met dit fchilderachtig Kransje , dat een be-

fchryving van zijn konft vervat, te kroonen.

Hier zag men Damon by zijn witgewolde fchaapenj

En gins Leanderby zijne Amarillis flaapen.

Hier wert het land geploegt ontrent een boers gehucht}

Daar maayt men 't weelig graan die befïe Zomer-
vrucht.

Hier vliegt men na de jagt op fteeken van den horen*

Gins zien we Brak en wind den vluggen Haas nafpooren.

Hier zit een Hardersknaap geruft in 't gras, en fpcelt

Een Velddeun op zijn fluyt, wijl Tirfis lieflijk kweelt.

Daar (laateen graage Meyd na 's Minnaars ftemteluy-

ft'ren,

En denkt niet eensom 't Vee, eer 't daglicht gaat ver-

duyft'ren,

Na 't ftai te dryven voor het vallen van den nacht. 6cc.

G E-
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G E R A R T DOUW.
Dïen Fenix is geboren tot Leyden, op het jaar duy-

zent fes hondcrt en dertig , en was den Zoon van
^Douwff Janfzooni een Glaazenmaaker van zijn beroep,

gctrouwt met Marietjejans Dochter. Den Vader befpeur-

de, zonder het behulp van een vergrootglas, de zucht van
Gerart voor de Schilderkonft, des beitelde hy hem by
tijds onder het opzicht Van Bartholomeus T>olendo , een

Plaatfnijder, om de begin fels van die konft te leeren; en
na een halfjaar geraakte hy by den kondigen Glasfchry-

ver Gieter Kouwhoom, om in het Glasfchilderen opge-
trokken te worden, welke ftijl zeer wel zou paffen by
het doorfchijnent ampt eensGlaazenmaakers, volgens de
Cyfcrkunde des Vaders. Na ruijm een paar jaaren by
dien Glasfchryver geleèrt te hebben, haalde den oude
<Z)ouwe den jongen Gerart 't huys , en gebruykte hem ter

weerzijde in zijn Glaazenmaakers winkel, en tot het glas-

Tweede Deel. T fchry-
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fchryven, en tot het Glaazenmaaken , het geen den Va-
der veel voordeel zou hebben gegeeven, had dat fpel willen

duuren. Maar den Jongen gedroeg zich alreonbefuyftin

dat klinkent beroep, die was zo onvertzaagt in het op-

klimmen na de hoogfte glasraamen, zo in het inzetten

van nieuwe , als in het ftoppen van oude ruyren , dat

*Douvse Janfzoon vreesde , dat hem dien jongen Glasfchry-

ver eens vroeg of laat in vier kwartieren zou 't huys ge-

brogt worden , over zulks refolveerde die om er eèn Schil-

der van te maaken. Hy beitelde hem dan by den alom
beruchten Rembrant van Ryn j zijnde Gerart op die tijd ge-

treden in zijn vyftiende jaar , by wien hy drie achtereen-

volgende jaaren verbleef, binnen welken tijd hy zo ver-

wonderlijk vorderde, dat men maklijk kon voorzien dat

er iets ongemeens , inzonderheyt in uytvoerige kleyne

konfttafereelen, van waste wachten.

Veele Konftkenners hebben zich eertijds verwondert,

en verwonderen zich noch dagelijks, hoe dat de Schooi

van Rembrant van Ryn daar men de verf al ommers zo

dik op de panneelen ley , als een Metfelaardekalkop de

muuren legt, zo een uytvoerig penfeel kon uytlêveren.

Doch die Twijfelaars zullen waarfchijnlijk niet weeten,

dat Rembrant zeer uytvoeriglijk heeft gefchildertin zijn

eerfte tijd , gelijk als wy met veele Tafereelen van zijn

Lentekonft zouden konnen goedmaaken.
Die Gerart *Douw fchilderdezijneweergaalooze Konft-

tafereelen met eene onbegrijpelijke Leydzaamheyt , en

Zindelijkheyt -, in het eerfte overtrof hy alle de jonge

Monniken der Karthuyzers, en in het laatfteftak hy de loef

af aan alle de kraaknette Noorthollandfche Juffers. Hy
vreef zelfs alle zijne Verwen op een kriftal vervat in een
vierkante houte bak, en vaftgelegt in Cement} ook maak-
te hy alle zijne pcnfeelen met zijne eygen handen. Hy

floot
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floot zijn Palet , benevens zijne Penfeelen en Verwen,
zorgvuldiglijk op, in een daar toe gemaakt koffertje, om
daar door het Stof, waar over hy zich jammerlijk be-

klaagde, te kontramineeren. Als hy op zijnen ftoel ging

zitten, om een aanvang met fchilderen te maaken, zat

hy noch een lange poos ftokftil zonder zich te durven be-

weegen, bevreeft van door die beweeging die bezaadigde

deeltjes, en die ondeelbaare vezeltjes op nieuws te doen
herleeven -, en na eenigen tijd aldus gezeten te hebben

,

kreeg hy zachtjes zijn Palet en Penfeelen uyt het koffer-

tje, temperde zijn Verwen, en viel aan het fchilderen

zonder bykans te durven ademhaalen., en gedaan heb-

bende, wiert alles zorgvuldiglijk opgeflooten. Daar by
had zijn groote Schilderkamer, voorzien met een byfter

groote Glasraam , haar uytzigt op het Noorden 3 en om
noch zo veels te beter het flof voor te komen was er een

groot ftilftaandc floot onder zijn venfter, waar in alle

de ondeelbaare ftofjes van Deskartes moeften verdrinken.

Dus verre aangaande zijne Zindelijkheyt, en nu een Haal-

tje opgezongen van zijne Leydzaamheyt.
. Joachim de Sandrart ging hem eens, vergezelfchapt met
gieter van Laar , anders Bamboots , bezoeken. Gerart
'Douw ontflng hun niet alleenlijk met eene ongemeene
heusheyt en vriendelijkheyt , maar hy haalde ook alle zij-

ne weergaalooze Konftftukken voor den dag, zo deeerffc

aangeleyde, de half voltooide, als de opgemaakte fchil-

deryen, waar op zy verdomt ftonden te ftarocgen, en
inzonderheyt de kond en het gedult des Konftfchilders

tot den Hemel toe opbeurden. Maar bovenal verwonder-
den zy zich over een gefchildert Bezem ftokje ontrenteen
vinger lang, zo keurlijk, zo natuurlijk , en zo uytvoe-
riglijk gefchildert, dat zy oordeelden dat er niets byge-
voegt kon worden tot deszelfs volmaaktheytj doch hun

T 2 ver-
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verwondering veranderde in een verrukking toen Getart
'Douw zey j 'Dat hy er> eer bet opgemaakt zou zyn j noch
ten mïnften drie dagen over moe/i Jchilderen.

Ontrent die tijd konterfytehyookden Konftbeminnen-
den Refident, den Heere Spiering, gezeten in een Ver-
trek , leunende met de eene hand op een Tapijtentafel-

kleed, verzeit door zijne Huysvrouw, een Dame die

niet alleenlijk konftkennende, maar desgelijk eenleevent

voorbeelt was aller deugden , aan dewelke de oudfte
Dochter een boek fchijnt over te reyken j een konftftuk

zo uytvoeriglijk en zo konftiglijk gefchildert, dat het

voor een Mirakel in de Schildcrkonft vermag geregiftreert

te worden. Doch met dat alles moeten wy er dit' echter

by zeggen j dat het ons verwondert in den hoogden graad,

waar dat die Perfooonen het gedult , om zo lang te zit-

ten , vandaan haalden, hebbende de Gemalinne van dien

voornoemden Heer vyf achtereenvolgende dagen pal ge-

zeten, voor het konterfy ten ^an eene enkelde Hand* hoe
lang zou dan den Reus Briareus, die hondert Armen en

geen minder Handen voerde, wel hebben moeten zitten

voor zijn konterfytfel ? Ook kwam er noch eene zwaarig-
heyt by door dat overlang zitten, en die beftont hierin,

dat de gekonterfyt werdende Perfoonen gemelijk wierden,

door dat verdrietig zitten , en gevolglijk er droevig en

getrokken van weezens uytzaagen, zijnde alle de vrolij-

ke trekken, zo nootzaakelijk voor het wel treffen , in

die langdraadige tuffchentijd vervloogen. Uyt dien

hoofde veranderde 'Douw van ftiji , en fchilderde vee-

Ie kieyne (tukjes, waar op hy by een Beeldje veel ftil

leeven te pas brogt , als van Huyscieraden , potten en

pannen, boomen, kruyden, en alzulke Sc ceteras; daar

in gelijk aan de fpaanfche Koks , die zo veel wortelen

t;n uyen in hun potagieketcls gooien , dat er geen plaats

voor
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voor het Vleefch of voor het Spek kan gevonden wor-
den.

Hoe geacht dat den Konftenaar Gerart Douw by zijn

tijd is geweeft , gelijk als hy noch is, blijkt aan den
voorgemelden Reiident Spiering, die aan onzen Konft-
fchilder jaarlijks duyzent guldens vereerde, om alleen-

lijk de Voorkeur te moogen hebben uyt zijne wonderbaar-
lijke Tafereelen , * geevende hem dan noch daar en boven
zo veel geld voor ieder (tukje als hy kwamteeyfehen.

Het alderfchoonfte Konftftuk, dat wy ergens hebben
ontmoet, gefchildert by Gerart 'Douw , verbeelteen Here-
mijt tot de voeten toe uytgetèkent, een Beeldje zo heer-

lijk, zo bovennatuurlijk, en zoonuytfpreekelijkuytvoc-
rig gefchildert , dat het Konftpenfeel niet hooger kan klim-
men. Het is verbeelt biddende, gezeten op de knien,
en men ziet zo een voorbeeldelijke Godvruchtigheyt
doorftraalen in dat Heremijts weezen , dat wy ons mak-
lijk het engelachtig gedrag , en de geftrenge leevenswij-
ze der aloude Woudbroeders > konnen te binnen bren-
gen, uyt eene ernftige Befchouwing op dat konterfytfel.

Op dat zelve ftuk Haat de (lam van een Boom gefchil-

dert, die voor geen natuurlijke ftarn behoeft te wijken,
en natuurlijk met mos fchijnt bewaffen te zijn op onder-
fcheyde plaatfen van den gefchilferden baft. Het Lantaarn-
tje op de voorgrond fchijnt natuurlijk hoorn te zijn, en
de Diftels met de overigen huysraat is om het eelfte ge-
têkent en gefchildert. Dat wonderbaarlijk Konfttafereel

¥ 3 beruft

* A. Htubraken ïegt , ook is hy den eenigften die dat ïegt ofgelooft, Ge-
melde Spiering betaalde daarenboven noch voor 'teder KonJIJlukje zo veel geld^
als het tegen Zilver gelegt weegen mogt. Dan zou 'er Gerart Douw geen
Zyde by hebben gefponnen, Vader Houbraken; doch wy vergeeven uw-
dien misflag , dewyl ons niet onbekent is , hoe weynig gelegèndheyt dat
fommige Schilders hebben, om het Gewicht van 'tZiilver te weeten.
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beruft in het berucht Konftkabinet van den Heere Tie*

ter de la Coart van der Voort , tot Leyden.

Het is onbegrypelijk, hoe dat dien beroemden Gerart

cDouw zo veele uytvoerige Konftftukken heeft konnen

fchilderen, binnen den Leevensomtrek van een Menfch.

Hy zal waarfchijnlijk zo veel niet hebben gaan fpanflee-

ren en fpeelemeyen , als veele ons bekende Konftfchil-

ders, die de week verdeelen in drie ongelijke deelen , in

twee dagen die zy ruften, in vier dagen die zy verorberen

in niets te doen, en in eenen d3g dat zy fchilderen. Maar

wy zullen een by ons daar op ziende Vertoog gepentbe-

waaren tot opeen nader gelegendheyt , om liever alhier

eenige bekende Konfttafereelen van dien grooten Gerart

"Douw te befchry ven.

Daar wort verhaalt dat de Heeren Bewindhebbers van

de Ooftindifche Kompagnie vier duyzent guldens gaaven

voor een ftukje aan Gerart T)ouw , welk Tafereeltje zy

fchonken aan Karel den tweeden , Koning van Groot

Brittanje, toen hy overftak naar Engelant om die drie

Kroonen te aanvaarden. Anderen zeggen, dat de Hoog-
moogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden

dat Konftjuweel vereerden aan dien voorgemelden Vorft,

op het jaar duyzent fes hondert en feftig, na dat hy ge-

lukkiglijk in 't bezit getreden was van zijne Rijken, welk

ftukje voor een braave fom was gekocht uyt het berucht

Konftkabinet van den Heere de Bie, den Mecenas van

onzen Konftfchildcr. Het luft ons niet om cht gefchil

na te gaan en te ontwarren, wy zullen den Leezer veel

eer zeggen, dat er een Vrouwtje met een Kindje op haar

fchoot op ftont verbeelt, benevens een jong Meysje dat

met dat op den fchoot zittent Wichtje fpeelde. Nader-

hant is dat konftrijk ftukje uyt Engelant overgevoert na

het Loo, by Willem den derden, Koning van Groot Brit-

tanje -
9
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tanje> doch het is ons niet bekent waar 't zedert is ver-

yaaren.

Het groot fte Konfttafereel van dien grooten Gerart
^Douw, dat bekent is in de Nederlanden, hangt in het
Konftkabinet by de Weduwe van den kond lieven den
Heere Jakob van Hoek tot Amfterdam , zijnde hoog
binnens ly ft drie, en breet twee voeten fes duymen. Opdat
konftftuk heeft den Schilder twee Vertrekken verbeelt, in

het voorde vertrek, behangen met een konftiglijk gefchil-

dert Tapijtbehangfel , vertoont zich een Vrouwtje dat

de borft reykt aan een Kindje, benevens een wieg en an-

der teenwerk , de tafel is bedekt met een tapijce kleedje,

en daar op ftaat aardiglijk gepenfeelt een Lampetfchotel
zilver verguit, en aan het verwulffel hangt een kopere
KaerfTenkroon , en ander ftil leeven. In het tweede Ver-
trek doet zich een Barbierswinkel op , en daar in een
Boer die by den Meefter vandenhuyg wort gelicht} ver-

zelt door een oud Besje dat daar by ftaat te huylen, en
nóch eenige andere beeldjes. Op een van de twee open-
gaande deuren vertoont zich een Studeerkamer, en daar.

in een oud Man die een pen verfnijt by het kaerslicht.

Op de andere is een School met Kinders.geordonneert,
zittende te fchryven en te cyferen aan verfcheyde tafels,

dewelke konftiglijk worden befcheenen door een Lanta^
ren en by verfcheyde brandende Kaerfen. Alles is zo na-

tuurlijk, uytvoenglijk , en krachtiglijk doorfchildert,

dat men als opgetoögen ftaat in het te befchouwen. De
buytekant van die openflaande deuren is bemaalt met de
afbeeldfels der vrye konften, konftiglijk by den Schilder
Coxie gepenfeelt in graauwe Beeldjes.

Het is maklijk aan te toonen , dat dien Gerart TDouw
alle de uytvoerige Schilders overtreft in zijne fchilderwij-

ze, dewijl hy kloeker met het penfeel heeft getêkent en
getoetftj
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getoetft, als zyne Mededingers, die met het lekken en

verdryven hun oogwit van zuyverheyt poogden te be-

fchieten. Daarom heeft zyne Konft zo een wonderbaare

kracht op de tuflfchenwydte, daar in tegendeel de Schil-

deryen der andere Biesjesfchilders , gelyk als zo veele

Schimmen, in een dunne mift komen teverdwynen, op
die zelve tufTchenwydte.

Gerart Douw is geftorven in een hoogen Ouderdom

,

gezegent met Eere en mét Schatten, doch op wat jaar

of in wat maand is ons nooit gebleeken.

NIKLAAS vander HEK
Ts ook een Tydgenoot geweeft van die voorgemelde

Konftfchilders } maar den tyd van zyne Geboorte is ons

nooit te voorcn gekomen. Hy is een braaf Hiftoricfchil-

der geweeft, gelyk als noch verfcheyde Konfttafereelen

zynen roem bepleyten , alhoewel hy ruym zo ervaaren

was in het fchilderen van Landfchappen.

Tot Alkmaar in de Schepenskamer hangen drie Tafe-

reelen van dien voornoemden N. vander Hek , waar van

het eerfte het Strafvonnis van den Baljuw van Zuythoi-

land vertoont, die den kop voor de voeten wort gelegt

door het bevel van den Grave Willem, bygenaamt den

Goeden, dewyl dien Baljuw den Boer zyn koe had ontno-

men met gewelf. Op het tweede (luk ziet men het von-

nis van den Koning Kambyfes , dien den onrechtvaardi-

gen Rechter de huyd doet afftroopen , om daar mee den
Rechterftoel te bekleeden , waar op hy den Zoon des ge-

ftraften Rechters zet, om zich te fpiegelen in die Huyd
aan 's Vaders geftrafte Misbedryven. En op het derde

Tafereel vertoont zich het eerfte vonnis van den Koning
Salomon, daar hy het verfchil beflecht tuflchen de twee

Hoeren.
Tot
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Tot Egmont op de Hoeve, by den Heere A. Ie Fevre,

is mee een fchoon ftuk van dien Niklaas te zien, zijnde

het Tafereel van Cebes den Thebaan , en onder de beel-

den ftaat het konterfytfei van den vermaarden Wiskon-
ftenaar Adriaan Mattus , voor wien men gelooft dar hy
dat Tafereel heeft gefchildert. Noch hangt er by den
Heere G. van Vladderakken , Prefident Schepen , een groot
ftuk van dien Konftenaar., v/aar op eenigeStamhuys kon-
terfytfels ftaan op den voorgrond , en aan de rechter-

hand vertoont zich Johannes den Dooper predikende, be-

nevens een groote meenigte van Toehoorders, na by de
Jordaane, verheelt door een afloopende rivier. Alle de
mikken zijn zuyverlijk behandelt, goed van houding,
en krachtiglijk gefchildert.

Die Niklaas vander Hek was een van die Liefhebbers,
die het Konftgenootfchap van St.Lukas hielpen oprechten,
tot Alkmaar op hetjaar duyzent fes hondert een en dertig.

BARTHOLOMEUS vander HELST
Is ook ontrent die tijd geboren tot Haarlem, een heer-

lijk Konterfytfelfchilder , waar van de ftukken 's Mans
verdienden bepleyten.

Onder veele andere Konftftukken (leekt het hoofd bo-
ven alle de andere uyt het Groot Schutters ftuk, dat
thans hangt op de Krygsraads kamer 3 in het Stadhuys
tot Amfterdam, gejaarmerkt duyzent fes hondert achten
veertig. Alle de Beelden op dat wonderlijk fchoon Konft-
tafereel zijn zo heerlij kgeftelt, zo vaft getëkent , detro-
nien zo natuurlijk gekoloreert, den aard deronderfchey-
de ftofTen in de kleedyen zo kennelijk, en de goude en
zilvere Kelken, en de andere Feeftcieraaden zo eygent-
lijk en zo uytvoeriglijk gepenfcelt , dat zelfs de Onkun-
de dat ftuk met verwondering moet befchouwen. Daar
Tweede Dell, & wore
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wort getuygt, dat een zeker Konftkenner , in de tegen-

woordigheyt van onderfcheyde Heeren , die dat (tuk be-

keeken, zich deeze woorden liet ontvallen ; Zo er eenï-

ge Schïldery op deeze PFeerelt aanbiddelyk is , zo behoeft

men na geene andere Landen te gaan om een beter voorwerp

cf te zoeken,

By den Heere Jan de Graaf, Heer van Polsbroek hangt
een ftukje van dien braave Konftfchilder, waar op vier

kleyne Konterfytfels ftaan, zijnde de tronien dier vier

Doelmeefters, die leevensgoote by hem zijn gekonterfyt,

op het (tuk dat boven de ichoorfteen ftaat in de Kolve-
niers Doelen tot Amfterdam.
Den Dichter Jan Vos laat zich over het Konterfyrfel

van de Juffrouw KonftantiaReinft, gefchildert by B. van-
der Helft aldus hooren.

Op Duytfche Apel!es,op! verfchijn met puyk van verwej
Want Reinft verwacht uw om te leevenop't panneel.

Een geeftig ommetrek vereyfcht een wit penfeel.

Katuur vertoont in haar Vrouw Venus en Minerve.
Zo zietmen glans en geeft , dat zelden beurt, gepaart.

Hoe! is dit leeven ? neen, want Reinft heel braaf,

van aart

Vertoont zich hier in verf. O loffelyk vermoogen

!

Wie 't oog bedriegt door verf heeft eerelyk bedroogen.

Die Bartholomeus vander Helft woonde tot Amfterdam
in de Doelenftraat, en was een vrolyke Kakouter, die'

liever onder zyn Fles zat , als onder de Difciplyn , en die zo
min genegen was om een fpeelreys te doen naar Italien , als

Jakob Campo IVeyerman , den Auteur van de drie Boek-
deelen van de Hiftorïe des Taufdoms , gezint isom den Paus
van Romen een kompliment te gaan maaken. Voor de
reft leefde hy wel en vrolyk, won veel en verteerde niet

minder*
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minder, een rol van ouds een bekent talent by de verdien-

ftige Konftfchilders, die veelstijds SignoorFerio die Ho€-
fchilder van Karel den tweede, van'Jakob den tweede,
van Willem den derde, en van deKoninginne Anna van

Groot Brittanje, is geweeft, willen en moogen navol-

gen. Die Konftfchilder, die wy gemeenzaam lijk hebben

gekent, had eenmaal duyzent ponden Sterlings ontfan-

gen, die hy binnen de vier weeken verorberde , en toen

Koning Karel den tweede ging opwachten tot Kin-
fïngton. Zo dra als den Koning hem zag, fprakhydien
Konftfchilder minnelijk toe, en vroeg j Wel, SignoorVe-

rio , wat is er van uw beveelen ? Den geidelooze Konftenaar

repliceerde j Niets anders als altoos een plaats te moogenbe-

Jlaan in uw Majefteyts geheugen , en voorts een braafgetal

Guinees te erlangen. Hoe , Verio , hebje dan reeds die duy-

zent Guinees verteert ? dus doende zouje meer geld vertee*

ren als ik die een Koning ben van drie Rijken , herhaalde

den Koning Karel, en Signoor Verio andwoorde voorde
vuyft, Tl)at is geen wonder , Sire , uw Majefteyt durft ge-

lyk als ik geen open Tafel houden.

Vorders zullen of konnen wy niets meer zeggen van
onzen Bartholomeus vander Helft , dan dat hy een jonge
Vrouw tot zijn Huysvrouw nam op zijne rypejaaren, (en
wie is 't allen (tonden wijs?} by dewelke hy een Zoon gewan,

die ook een braaf Schilder is geworden -

y en daar mee zul-

len wy dat Bedrijf befluyten , om ons te vervoegen tot

den Hoornfche Konftfchilder ,

JAN ALBERTSZ. ROODTSEUS.
Die Konfcfchilder wort by fommige Konftkenners ge-

plaatft beneffens Bartholomeus vander Helft , waar aan

wy echter ons zegel nooit zullen hangen. Hy was een

Leerling van Tieter Laftman> en een braaf Konteriijter,

£ 3 als
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als blijkt uyt de Portretten , der op die tijd leevende

Schutters, welke ftukken noch in den ouden en in den

nieuwen Doelen tot Hoorn konnen gezien worden.

Ook was hy een Man van een Spaanfche deftigheyt , zo

zeedig in zijn gedrag als een hervormt Benediktijner Mon-
nik , en zo naarftig in zijn beroep als een Boormeefter

met de navegaar. Hy liet een Zoon na, Jakob genaamt,

die een Leerling is geweeft van Jan T>avïd de Heem y

wiens manier hy zo natuurlijk wift na te volgen, dat 3e

Konftliefhebbers wel aan zijne konftukken wilden bijten.

Hoe en wanneer die Konftfchilders geftorven zijn, konnen

wy voor de waarheyt niet zeggen.

BON AVONTUUR PETERS.
Die braave Zeefchilder wiert geboren tot Antwerpen,

op het jaar duyzent fes hondert en veertien. Zyn voor-

naamfte Tarereelen beftaan in droevige voorwerpen, in

Zeeftormen , en in allerhande Zeerampen. Somtyds fchil-

derde hy een ftuk , waar op dat den verbolgen Eool de

wolken van de vier oorden 't zamenparft, en in malkan-

deren vouwt, dewelke dan meteen vervaarlyk geknal van

rollende donderdagen, en van fchetterendeBlixemflitfen,

zo vreeslyk op de flodderende zeylen, maften, ftengen,

en op de rompen der Zeehulken rammeyen , dat de

fplinters den Matroos om de ooren ftuyven, die dan ge-

meenlyk zyn laatfte lot voorfpelt door hartiglyke Gebe-

den, of door verfoeielyke Vloeken. Op een ander ftuk

maalde hy den verbitterden Neptuyn , die, vergrimt te-

gens de trotfe zeerotfen, den Oceaan beroert, en geze-

ten op zyn zeekaros uyt de onmeetelyke dieptens komt
aanzetten , en met zyn drietant derzelver toppen zo on-

wederftaanlyk beukt , dat de grondveften door hun
daveren de fpitfen doen nederplompen in die afgronden,

uyc
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uyt dewelke zy in den beginne waaren geboren. Dan
wederom maalde hy, hoe dat de Schepen in de branding

vervallen, ginds en herwaards gefchokt , eyndelyk te

barften ftooten, en met man en muys vergaan 5 onderwyl
dat hy op een ander ftuk eenige Schipbreukelingen ver-

beelde, die op een gedoopt wrak herom zworven, op de
ongenadige genade der baaren en winden } en op een an-

der ftuk zag men die zelve ofte andere Ongelukkigen,

qp deze of opgeene kuft beland, hun droevig wedervaa-
ren aan de barfle Inboorelingen verhaalen, metopgetrok-
ke fchouderSj en met erbarmelijke tekens, in ftee van
met verftaanbaare woorden.
Hy was voor den befte Zeefchilder van zijn Eeuw be-

rucht , en daar by een tamelijk goed Dichter voor een
Antwerpenaar, die verfcheyde aardige deuntjes heeft ge-
dicht, dis men de Sinjoors van Amberes noch fomtijds

hoort uytfchreeuwen , onder hetingulpen van hunne Leu-
venfche en Hoegaardfche dollemans Bieren. Die Bnna*
vontiiur Telers ftrande op de klip des doods met zijn Lee-
venskiel, op het jaar duyzent'fes hondert twee en vyf-
tig, en gaf ons daar door gelegendheyt om te gedenken
aan zijn Tijdgenoot

DAVID RYKART den Z O O N.

Die Konftfchilder was een Landsman van Bonavon-
tuur T'eters , en ook zijn Tijdgenoot , die de Schilder-
l^onft leerde by zijn Vader, en een wakker, Schilder is

geworden. In den beginne fchilderde hy op den trant van
den ouden ^David Rykart , doch de vyfcig jaaren bereykc
hebbende, begon hy te denken op een ander leeven, en
daarom veranderde hy zijn fchilderwijze, en een flegc

Schryver zijnde begon hy zijne gedachten uyt te drukken
door het penfeel. Hy fchilderde en ordonneerde dan

$1 3 vreem-
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vreemde Spooken,en naareToveryen ,Sc. Anthonistemp-

tatien , opgepropt met alderhande kluchtige Duyvel-

tjes, Geraamcens, Helfche verfchijningen, en diergelij-

ke Snorrepyperyen. Hoe naaren affchuwelijk nu dierge-

lijke Voorwerpen ook zijn, echter kreeg den Aartshar-

tog Leopoldus er fmaak in, dewijl zijne (tukjes vriende-

lijk waaren geordonneert en behandelt, en meer andere

Prinflen en Grooten keurden de keus des Aarthartogs voor

goed, en kochten en bedelden dien 'David Rykart ver-

fcheyde Kabinetftukjes van Duyvelaaryen, en aardige

Nachtlichten.

M A T H Y S van den BERG
Is geboren op het jaar duyzent fes hondert en vyftien,

zijnde zijn Vader ook een Schilder geweeft, dieby'P.f.

Rubens wert geftelt tot Rentmeefter en Opzichcer over

zijne Landgoederen, waardoor hy zich meeftentijdsmoeft

onthouden tot Yperen, in welke ftad Mathys het eerfte

daglicht zag, doch heeft zich naderhant meed onthou-

den tot Alkmaar, de Geboorte ftad zijns Vaders.

Die Mathys is mee tot de Schilderkonft opgekweekt,

onder het opzicht van Rubens , en wiert geen van zijne

minfte Leerlingen. Hy tekende vaft, en beyverde zich

naarftiglijk te tekenen naar het leeven , en na de befte

Schilderyen die hem voorkwaamen, waar door hy hec

ongeluk had van veele braave Meefters na te loopen

,

doch in eyge Vindingen niet te achterhaalen. Het Kon-

terfytfel van zijn Vader heeft hy dikmaals getekent , toege-

takelt in allerhande Kleedyen , en ook in veelvoudige

Licghaamgeftaltens, welke konterfijtfels noch te vinden

zijn by veele Konftbeminnaars.

Hy kwam in het Gild van St. Lukas tot Alkmaar,

op het jaar duyzent fes hondert fes en veertig, en he-

melde
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melde inden jaare duyzent fes hondert zeven en tachtig.

THOMAS WYK.
Die Kondenaar verdient wel een plaats onder de ver-

dienftige Schilders van zijn Eeuw , en was een braaf Mee-,

(ter in het verbeelden van vermaakelijke ItaliaanfcheZee-

havens, vol gewoel van wel getekende beeldjes, koop-
manfchappen , pakken en zakken, en aardige fcheepen.

Ook fchiiderde hy veeltijds Roomiche markten, geltof-

feert met kluchtige Italiaanfche Kwakzalvers, Poftuur-

maakers, Googheiaars, Fruyt-en Groenftallen, benefTens

grootfche Gebouwen, en Paleyzen, dewelke hy alle na

het leeven had gerêkent in Italien. Ook was dien Thomas
een Overvliener in Zeeftrandjes,en maalde op de voorgron«

den aardige Vrouwrjes geladen met vifchkorven, en dan
ook wel eens Stockhuyzen van Chimi(ren,en van Goudzoe-
kers, voorzien met de daar toe vereyfchte forneyzec,

fmehkrcezen
.,
pannen , glazen , lampen , en alzulke Stoo-

kers meubelen en gereedfchappen. Alle die Voorwerpen
waaren zo geeftrijk van vinding, zo konftig van fchik-

king , zo vaft van tekening , en zo mals getoetft en zo gloe-

ient gekoloreert , dat het jammer, ja een dubbelt en drie

dubbelt jammer is, dat men ziet dat de gladgebiefdc

prullen tot hooge prijzen worden verkogt en opgezogt,
en dat in tegendeel de Konft van dien verdien ftigen Konft-
fchilder de minde helft van haar waarde niet mag gelden.

Hy heeft aan de konftlievende Weerelteenige printen,

by zijn eygen hand geetft, beneffens een braaven Zoon
nagelaaten , genaamt

JAN WYK.
Die Konftfchilder was een waardig Kind van een ver-

maarden Vader, en een wakker Schilder van Harten en

Haazenjagten , geftorTeert met vaftgetêkende Kavaliers

en Dames , zittende op fchoone Engelfche paarden, vro-

Jyk
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liikenbuyten gemeen toegetakelt, metpluymen, en me!

kokardes, de fommige de jachthoorns fteekende, andere

galoppeerende achter het Wild en achter de Honden

benevens de daar by behoorende Landfchappen, voor-

zien met vermaakelijke luchten en met wel getekendeen

wel gekoloreerdeBoomen , Kruyden ,en andere Cieraaden.

Hy heeft zich meeft onthouden binnen Londen , al-

waar hy de eer heeft gehad van het Paerd te fchilderen

voor den Ridder Godefried Kneller J op welk paard dien

Ridder den Hartog van Schomberghad gekonterfyt, een

ftuk leevensgroot , dat in zwarte konft is gefchrapt by

den kondigen Plaatfchrapper>« Smit. Hy was getrouwe

te Londen, en is aldaar ook geftorven.

D
GOVART FLINK.

Ten ongemeenen Konftfchilder is afkomftig van Kleef,

en aldaar geboren, op het jaar duyzent fes hon-
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dert en feftien, van zeer fatfoenlijke Ouders. Die Ou-
ders waaren gezint om er een Koopman van te maaken

,

en beltelden hem ten dien eynde in eengroote beneering-

de Zijde-en Stoffen winkel $ doch daar den Schilder in

fteekt zal zelden wel winkelen, en daar van gaf onze
Govart eerftdaags blijken. Ten leed niet lang of den Pa-
troon klaagde, dat den jongen Flink meer werk maakte
van Mannetjes en Beeftjes te krabbelen, dan van den
Winkel waar neemenj waar over den Vader hem wak-
ker over den hekel haalde,en met een handvol Vermaaning
dreygde. Alhoewel hy nu zijn Vader na de oogen zag en
in alles gehoorzaamde, echter kon hy de Natuur niec

overmeefteren , die hem hoe langs hoe heviger tot de tê-

kenkonfl aanzette, te meer dewijl hy kennis kreeg aan
een Glasfchilder, die hy fomtijds eens ging bezoeken op
zijn winkel, om het vermaak te hebben van hem te zien

glasfehryven. Door die kennis vermeerde zijn zucht voor
de Schilderkonft , en verminderde zijn luft voor 's Mee-
fters Zydewinkel, zo dat den patroon hem eyndelijk na
zijne Ouders fchikte, zeggende, iJat er niets anders op

dien teerling liep ddn er een Schilder van te maaken.

Den oude Flink 3 die heel zeediglijk leefde, en daar

by Rentmeefter dier Stede was, had niet veel zin om den
jongen Flink op te trekken in de Schilderkonft, dewijl

hy oordeelde, dat er meeftentijds dedrieGefterntens van
Zotheyt , Armoede en Ligtvaardigheyt heerfchten over de
Beleyders der Schilderkonft, en liet zich derhalve deeze
woorden ontvallen; *Dat verhoede den Hemel', dat ikmijm

'Loon tot een Schilder 3 welke knaapen meeftentijds voljlaa-

ge Lichtemijfen zyn j en een los en ongebonden leeven ley-

den _, zou opvoeden. Daar op vernieuwde hy zijn voorig

Edikt tegens de Tèkenkonft, met belofte van hem eerft-

daags tot Amfterdam te zullen zenden by een Koopman.
Tweede Deel. R GW
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Govart Flink beloofde op nieuws Gehoorzaamheyt,

\ve!ke gelofte hy zo ongekreukt nakwam, gelijk als de

Malthefer Ridders de drie Gelofcens van Gehoorzaam-

heyt, Kuysheyt en Armoede onderhouden , want hy te-

kende gantfche nachten na de Printen die hem waaren

belchikt by dien gedienftigen Glasfchryver , waar door

het ook nu en dan wel eens gebeurde, dat de Vader hem
verrafchte, en hem fchielijker op het bed de klauteren,

als hy er uyt was nedergedaak om te leeren tekenen.

Ontrent die tijd gebeurde het dat een zeker Lambert

Jaböb/e^ een Mennonift Leeraar te Leeuwaarden in Vries-

lant, kwam overvliegen na Kleef, om aldaar zijne Ge-

loofsgenooten te dichten door de Prediking, en te ver-

vrolijken door zijn Bezoek. Dewijl nu dien MeefterL^-
bert alzo beroemt was over zijn Welfpreekendheyt, als

over zijne ingetooge leevenswijze , gingen de Ouders

van onzen Flink hem hooren , en betuygden by uytnee-

mendheyt voldaan te zijn over zijne niet gemeene ga-

ven. Ook hoorden zy ter zelve tijd iets dat zy niet dach-

ten te hooren, hier in beftaande, dat dien zeedige Lam-
bert Jakobfz. voor een braaf Konftfchilder was berucht

C het is niet kwaad dat een Man een paar pylen op zijn boog

voert) en daar op beflooten zy met dien welfpreekenden

Kon ftenaar te fpreeken over den leerfuchtigen J ongen, wel-

ke byeenkomft ten voordeden van den laatften uytliep , die

met den vroome Lamkert overftak na Leeuwaarden > om
onder deszelfs opzigt in de beginfels der Schilderkonft

onderweezen te worden.
Aldaar beland zijnde vond den jongen Govart een wel-

gefchikt yverig Medgezel in die konft, Jakob Bakker

genaamt, die elkander dagelijks aanfpoorden , endienhy
mede nam na Amfterdam , zo dra als zy op hunne ey-

gen wiekken konden flodderen , in welke ftad dat paar

fluks
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fluks gelegendheye vond om hun konft ten toon te (lel-

len. Op die tijd bloeide den beruchten Konftfchilder
Rembrant van Ryn, wiens achting meer en meer toenam,
zo dat alles op die leeft moeft ichoeien, zou de konft
aan Koopers geraaken , des begaf hy zich na die-School,
wiens fchilderwijze hy binnen een korte ' tijd zo vol-

rnaaktlijk leerde navolgen , dat veele ftukken van Govart
Flink zijn gekogt en verkogt geworde voor echte origi-

neele Schilderyen van Rembrant van Ryn. Maar na hec

overlijden van Rembrant verminderde de achting der Lief-

hebbers voor zijn konft, waar door Flink het roer der
Schilderkonft over eenen anderen boeg wende, en alle

zyne krachreninfpande, ?

t geen hem ook gelukte, om die

manier af te wennen.
Dewyl Govart Flink nu toenam in een goeden naam

,

achtervolgens zijn Verdiend, bekroop hem de luft om te

trouwen, des liet hy het oog vallen op een jonge Juffer

geboortig uyteene oude en geachte Familie, welkers Vader
een Bewindhebber der Ooftindifche Maatfchappy was ge-

weeft, dien toen met haar Moeder, een Weduwe, tot

Amfterdam woonde. Den Schilder veroverde dat kofte-

lijk Gulde Vlies, dat fchoon, verftandig, kuys en ryk
was, vier Hoofddeugden met dewelke fomtyds vierjon-

ge Juffers worden uytgeruft na de Overzeefche kuft des
Huuwelyks. Doch gelyk als alle de weereldfchegeluk-
zalighèden wiffelvallig, en meeftentyds van een korten
duur zijn, bezat Flink die deugdryke Huysvrouw niet

lang, die, na dat zy hem met een Zoon had begiftigt

aan de waterzucht kwam te fterven, op het jaarduyzenc
fes hondert negen en veertig, laatende hem, die doorert

door de waarde van dat Verlies kende , hoopeloos en
troofteloos zitten.

.Korts na zyn Huuwelyk had dien Konftfchilder een

R % groo*
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groote Schilderfaal , voorzien met een hoog licht, doen

bouwen j op de wyze van den grooten T. T. Rubens,

op wiens bovenlyft de Borftbeelden der Romeynfche
Keyzers, en andere na de geachtfte marmere Antyken
fchoone-Afgietfels, (tonden te pronken, tulTchen bcyden

konftiglyk vcrciert met allerhande vreemde kleedyen,

harnalTen, Steek-en Schietgewecr, beneffens koftbaare

fUmwcele, en met goud en zilver geborduurde Behang-

felsj alle welke heerlyke meubelen weleer meubelen waa-

ren op het oud Hof tot Kleef. Hy was byzonderlyk ge.

acht en gelieft by Willem , Keurvorft van Brandenburg

en Hartog van Kleef, den Grootvader van den Koning

van Pruylten, voor welke Vorft hy'veele Konfttafcree-

len, en ook dikmaals deszelfs Konterfytfel maalde, alle

welke konft dien Prins zo wel beviel, dat hy hem boven

de Vorftelyke Belooningen noch befchonk met zyn Por-

tret, omzet met kollelyke Diamanten.

Govart Flink was 'tzedert ook in groot aanzien byjan

Maurits van NafTauw, Stedehouder van het Kleefsland,

naderhant Veldmaarfchaik van den Staat der Vereenigde

^Nederlanden die hem dikmaals kwam bezoeken en ver-

gallen tot Amfterdam. Ook had hy de eer van byzonderlyk

geacht te zyn by de voornaamfte Overheden en by andere

aanzienlyke Perlbonaagien van die YVeereldftad , en on-

der veele anderen , kwamen hem de Heeren Borgermee-

fters Kornelis en Jan de Graaf dikmaals bezoeken ten

zynen huyzen. Hy vermyde zorgvuldiglyk alle Gezel-

schappen en Societeyten daar fterk wiert gedronken, ook
bezogt hy fpaarzaamelyk de Byeenkomften der Schilders,

knaapen die doorgaans den Beker niet van de hand wy-
zen, en meeftentyds niet bezorgt zyn voor den dag van

morgen.

Anderszins was hy een vrolyk Man 3 dieniec wars was
van
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van gezelfchappen , hoe zeer hy ook de Schilderkonft bey-

verde, maar die alle luyden van Geeft en Kennis minnelyk

ontfing en behandelde, en ook vermaak fchiep in die te

hco'ren redeneeren.

Na het waarneemen van de Zondagfche kerkpligt, be-

fteede hy de overige uuren in het bezoeken der Kon ft-

fchilders en Konftminnaars en wel inzonderheyt in den
Heer Uytenboogaart, Ontfanger, en de HeerenSchepens
Pieter en Jan bix op te wachren, welke laatfte Heeren
heerlyke Italiaanfche Schilderyen en Tekeningen bezaa-

ten. Zelfs bezat hy mee een fchoone Verzameling van pa-

pierekonft, zo Tekeningen als Printen, zynde hy niet

alleen byzonderlyk ervaaren in die ftudie, maar wift zich

daar van ook konftiglyk te bedienen in het ordonneeren

van zyne Hiftorieftukken, en ander Tafereelen. Na zyn
overlyden wiert die Verzameling verkogc voor twaalf

duyzent guldens , een bewys dat er het Schoon wei in

heeft doorgeftooken.

Hy fchilderde twee Korporaalfchappen van Schutters»

waar van het eene ftuk noch hangt nevens de fchoorfteen,

op de groote Saai van den Kolveniers Doelen tot Am-
fterdam. Doch korts daar aan wiert hy het konterfyten

wars, en wel voornaamelyk gaf hy dat de zak, na de
heerlyke Hiftorieftukken van ?. jP. Rubens en van A. van
^Dyk gezien te hebben tot Antwerpen , en hy wees alle

die geenen die gekonrerfyt wilden zyn na Bartholomeits

vander Helften, waarlyk hy had hun aan geen verdienftiger

Konterfyter konnen addrefleeren.

In de Borgemeefters Kamer, op het Stadhuystot Am-
fterdam, heeft hy dat Schoorfteenftuk gemaakt, op het

welk men Marcus Curius ziet afgebeelt, daar hy onle-

dig zynde met het braaden van Raapen , de fchattender

Samnieten veracht. Op de Raadkamer heeft hy een Ta-
R 3 fereel
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fereel gepenfeelt, waar op den Koning Salomon die God
om de wysheyc fmeekt , ftaat afgebeelt. Die cyge Or-

donnantie, maar niet zo groot van omtrek, alhoewel

verciert met meer bywerk , fchilderde en vereerde hy

voor en aan Kleef, zyn Geboorteftad, voor welk Ge*

fchenk de Heeren Borgemeefters , Schepens, enRaaden,

dier ftad hem bedankten, by erkennende Miflïeven , op

het jaar duyzent fes hondert negen en vyftig. Die (luk-

ken zyn niet alleen groots enheerlykgeordonneert, maar

insgelyk verftandiglyk gekoppelt, en zonder zich van

eenige harde of kakelbonte koleuren te bedienen, krach-

tiglyk gefchildert.

Den Naam van Govart Flink wakkerde zo voorfpoe*

diglyk, dat de Heeren Borgermeefters der ftad Amfter-

dam hem acht groote (rukken aanbeftelden, om in de

acht hoeken van dat achtfte Wonder geplaatft te wor-

den, benevens noch vier-mindereTafereelen voor de beo-

gen. Tot die (tukken begon hy met alzo veel yver als

fuft Modellen te maaken, en reeds had hy voor de acht

grootfte Schilderyen de Oorlogen dieClaudius Civilis, het

Hoofd der Batavieren , zo loffelyk ondernam en zo glo-

rieryk eyndigde, gefchetft, en voorde vier andere Ta-

fereeien eenige andere Hiftorien geordonneert, toen de

Dood die heerlyke voorneemens verydelde. Hy kreeg

een fterke koorts, verzelt met een felle braaking, die

hem op den vyfden dag uyt het leeven rukte , op den

tweede van de Wintermaand, des jaar duyzent fes hon-

dert en feftig, zynde hy oud vier en veertig jaaren.

Op dat ontydig fterflot zinfpeelt den Prins der Ne-
derduytfche Dichters, J. v. Vondel, die hem dikmaal*

ging bezoeken, door deeze onderftaande regels,

Dus
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Dus leefde Apelles Flink, te vroeg de ftad ontrukt,

Toen hy, behandelt van haare edele Overheden,
Het heerlyk Raadhuys met Hiftorien bekleeden

,

Gelyk ze Tacitus van ouds heeft uytgedrukt,
Die Romen ftryken leert voor y

t recht der Batavieren,

Bekranft dien Schilderhelt met eeuwige laurieren.

Den zelve Dichter heeft noch onderfcheyde Konftta-
fereelen van dien konftrijken Schilder beftooken mee
vaerzen, Deeze navolgende regels zien op het ftuk waar.

op de geftrenge Krystucht van Titus Manlius Torquatus
Haat afgebeelt.

Geftrenge Manlius gebiet zyn Zoon te rechten

,

Die regens baders laft den vyant heeft beftreen.

Het baat niet dat den Zoon verwinnaar blyft in 't

vegten,

Den ftrengen Vader acht geen Zoons, noch 's volks

gebeen.

Al wort de Zegenkans den vyant afgekeeken ,

Dat baat geen dienaar,die op 's Heeren woort niet paft:.

Het Krygsrecht kent geen bloet, noch luyftert naar

geen fmeeken.

Zo leert een dienaar ftip te volgen 's Meefters laft.

Op het Tafereel, alwaar Salomon den Heere bid om
Wysheytj ziet dit vaers, gedicht door den voorgemeld
den J. v. Vondel,

Daar Salomons gebed , en Offer, God behagen ]

Wort hem de Wysheyt 's nachts belooft uyt 's He*
mels troon

,

Met eenen Rykdom, Eer , en welgewenfchte dagen.

Waaf
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Waar Wysheyt raaden mag, daar fpant den Staafde

kroon.

Het Konterfytfel (laat boven aan op de plaat B. Het
Karakter dat A Hoiibraken van deszeifs Zoon , Niklaas

Anthony Flink fchetft, zullen wy overflaan , zynde het

ons ondoenlyk om alle Liefhebbers en Konftverzamelaars

te plaatfen in het eng Beftek van drie Boekdeelen ; wy
zullen dien Zoon dan laaten beruften, om den naam op
te roepen van

PIETER PIETERSZ. NEDEK.

Die Konftenaar is een Tydgenoot geweeft van Qovart
Tünk , een Amfterdammer by geboorte, en een Leer-

ling van T. Laflman by konft, die een goed Schilder

was, zo men zegt, doch van wiens konft wy niet wee-

ten te fchryven.

N. La TOMBE
"Was mee een Amfterdammer , en is geboren op het jaar

duyzcnt fes hondert en feftien. Hy tropte al by tyds na

Romen, daar hy eenige jaaren fchilderde, en ook in de

Schilders bend wiert ingelijft op den tytel van het Stop'

pertje y om dat hy fluks een pypje tabak flopte , zo dra

als hy in een Gezelfchap kwam van zyn Medekonfte*
naars of Landsluyden.

Hy fchilderde kleyne beelden en Gezelfchappen , Ita*

liaanfche Bergwerkers, en alzulke voorwerpen , die ky
dan ftofleerde met eenige fchilderachtige Gezichten, als

Grotten, Graffteden, Overblyffels van oude Paleyzcn
en diergelyken.

Hy ftierf in zijn Geboorteftad , des jaars duyzent (es

hondert fesenzeventig , en liet een Broeder na die een'

Lief-
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Liefhebber was van Schilderyen en van Printen, wiens

koncerfytfcl is geetft by Rembrant van Ryn.

HANS JORDAANS.
Is geboren tot Delf, op het jaar duyzent fes honderC

en feftien. Die Konftfchilder was een braaf Mecfter , en
daar by zo vaardig in het ordonneeren als in hetopfchil-

dcren , waar door men gemeenlyk , van zyne fchilderyen

fpreckende, zey $ *Dat hy zyne Beelden opjchepte als met een

Tollepel. Ook wort er gezegt, dat de Roomfche Ben-
de hem om die reden heeft gedoopt met den Bendnaam
van Pollepel.

Tot Amfterdam is een Schildery te zien van dienHamy

gefchildert op de wyzc van Rottenhamer , op welk ftuk

hy den Koning Pharo heeft verheelt, die met wagens en
paerden, en met man en muys blyft in het RoodeMeer.
Hy isoverleden te Voorburg, buyten'sGravenhagej maar
op wat jaar is ons nooit gebleeken.

GILLIS SCHAGEN.
Die Konftenaar wiert geboren tot Alkmaar, op den

vier en twintigften van de Wiedemaand, des jaars duy-
zent fes hondcrt en feftien, en was een Zoon van den
Heere Pieter Schagen, by zyn leeven Raad en Schout
dier Stede, en daar by Rekenmeefter in de Generaliteyts

Rekenkamer, Raad van Staaten, en lid der Staaten Ge-
neraal. Hy leerde de grondbeginfels van St. Lukas konft

in den beginne by Salomon van Ravefteyn , en naderhanc
by Tieter Verbeek beyde Konftfchilders.

De luft tot reyzen bekroop hem op het jaar duyzent
fes hondert zeven en dertig, des voer hy op Dantzig, al-

waar hy minnelyk wiert ontfangen en onthaalt by de voor-

naamfte Konftfchilders, en by uytftek by den Heere Joofl:

' Tweede Dell* S Braflen
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BrafTen. Korts naar aan voer hy of trok hy naar Elbingi

alwaar hy feeftelijk is gerecipieert geworden by den Heer
Strobel op die tijd Schilder des Keyzers, en naderhant

Hoffchilder van Staniflaus., Koning van Polen, alwaar

Gillis Schagen de eer had van den Koning van Polen te

konterfyten. Hy keerde van daar weder na Dantzig, en

van die flad na zijn Vaderlant, daar hy't echter niet lang

maakte, wanc hy voer met een Oorlogfchip op Diepe,

voorts op Parijs, en van Parijs op Orleans, daar hy een

jaar lang zich onthield, en onderfcheyde fraaye Konter-

fytfels fchilderde. Na verblyf van een jaar wiert hy op-

ontboden te Parijs, by den HeerBally, Heer van Yvri,

Haad des Konings , &c. , by wien hy de konterfycfels

fchilderde van de Kinders van dien voornoemden Raads-

heer, en ondertuflchen in kennis geraakte by de Konüe-
naars van Lochem en Lynhoven > beyde Plaatfnyders, en

by Jonker van Merwede 3 Heer van Klootwijk, dien beruch-

ten Dichter der Uytheemfche Mintriomfen.

Aldaar kopieerde hy een Tafereel van den beroemden

Michïel Agnolo Buonoroti* verbeeldende eenen St. Jan,
Kriftum naderende, welke Kopey hem was aanbefteed

by den Heer van Yvri; en ter zei ver tijd fchilderde hy
een tweede kopey voor den Heer la Toilliere , na eenen

dooden Krillus leggende op de fchoot van de Heylige

Maagd Maria, zijnde het Origineel gefchildert by T. 'P.

Rubens, by welke Kopeycn hy veel achting behaalde.

In dat zelve jaar fcheepte hy na de Britfche kuft , juyft

op die tijd dat den Zeeheld Tromp zich gereed maakte

om te (laan tegens den Spaanfchen Admiraal Dom Ancho-

nio de' Oquendo. Den Konflfchilder Gillis van Schagen

gaf een vifite aan den Admiraal Tromp in Duyns, die

hem vriendelijk onthaalde, en een Zeejacht aan bood,
by aldien hy Uift had de Vloot uyt te tekenen. Hy was een

Oogge-
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Ooggetuygcn van dat Zeegevegt, en ftevendenaheteyn-
digen van die Bataille na de Maas.

Na het fluyten van de Vreede met Spanje deed hy een
fpeelreys na Brabant in het gezelfchap van de Heeren, den
Admiraal van Dorp, en van den Corput van Dordrecht}
en in het jaar duyzent fes honderc een en vyftig verzelde
hy de Heeren Paffenrode en den Heer Fiskaal van den
Broek na het Land van Luyk en na Keulen ; een bewijs
dat hy een bon Vivant en geen Kribbenbijter is geweeft,
zegt den Schryver van deeze Leevensbedryven.

fiyndelijk en ten laatften ftak de ftilftaande Dood een
flok in 't wiel van den Bolderwagen des leevens , van dien
reyzenden Konflfchilder Gil/is van Schagen , die, navier
maaien het Bouwmeefters Ampt van zijne Geboorteftad
Alkmaar bekleet te hebben , van een doodelijke ziekte wierc
overvallen, die hem by zijne Voorzaaten verzamelde,
op het jaar duyzent ies hondert acht en feftig

5 welke
dood ons aanleyding geeft om tefpreeken van den Konfl-
fchilder

LUDOLF de JONG.
Die Penfeelift is gebooren tot Overfchie, een Dorp

tuflfchen Rotterdam en Delf op het jaar duyzent fes
hondert en feftien, zynde zyn Vader aldaar een Looyer
en met een Schoenmaaker , [die hem in dat beroep
poogde op te trekken. Nu gebeurde het op een ze-
keren tyd dat Ludolf voor Tyl üylenfpiegelhadgefpeelt
in zyn Novitiaat, en het een luttel had verkurven, waar
door zyn Vader hem zo onmanierlyk katechifeerde mee
het pynlyk onderzoek van den Spanriem, dat den Jon-
gen voor zich nam , dat Beroep den bof te geeven , en
iets aan te vangen waar in geen gewag kon gemaakt wor-
tlen van Spanriemen. De Hifcorie van zyn keven- zegt,

£ 2, da£
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dat hy van dat moment af niet anders droomde, als van
Penfeelen en Verwen, in ftee van Pikdraaden of Schoen-
maakers Elflfen , waar door zyn Papa hem beftelde by den
Schilder Kornelts Zachtleven y ziende dat er geen Wafch
te ftryken was aan dien tegens Kriipyns handwerk weer-

barftigen L«^^welkeAT0r«?//j-,dieuyrmuntc in het maaien

van Spooken en van Dieren , hem onderrechte inde eerfre

gronden van de Schilderkonft. Van daar geraakte hy by
Anthony cPalamedes , tot Delf , die een goed Konrerfytfei-

fchilder was, doch niet veel acht floeg op den Jongen,
waar door hy zich vervoegde by den Konftfchilder Jat*

Bylaart, tot Uytrecht, by den welken hy zodanig vor-

derde in de loopbaan van de Schilderkonft, dat hy luft

kreeg om de franfche Druyven te proeven, enachtervol-

gens die refolutie de gang opnam na Vrankrijk, in het

jaar duyzent fes hondert vyf en dertig.

Hy geraakte dan tot Parijs, alwaar hy zich ophield

zeven jaaren , een Brits Leerlingfchap , en hy zou er waar-

fchijniijk langer zijn verbleevcn, ten waare hem zijn Va-
der had opontboden , wegens de langduurende ziekte van

zijne Moeder. Hy gehoorzaamde dat Bevel, en dat paft

een gehoorzaam Kind, en keerde na 3
t Vaderlant met

meer Konft als Franfche Piftolen.

't Zedert zijne overkomft heeft hy altoos gewoont tot

Rotterdam, en zeer veele Konterfytfels der voornaamfte

Inboorelingen en lnwoonders gefchildert, en zich twee*

zijds, door zijne Konft en door zijn Gedrag, geen kleyn

getal Vrienden weeten te maaken. Naderhant trouwde
hy met de Dochter van Pieter Montagne, die naver*

maagfehapt was met verfcheyde Overheden van die

ftad , en van Schoonhoven , waar door hy ook is

begonftigt geworden met het Majoorfchap dier Stede,
dat by tot aan het jaar duyzent ks hondert vier en
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feftig bediende. In al die tijd fcheyde hy zich niet van
bed en rafel met de Schilderkonft 9 maar fchilderde ver-

fcheyde Konterfytielsj en onder veele andere Kcnft (tuk-

ken maalde hy een groot Tafereel van de op die tijd lee-

vende Schutters, dat als noch hangt op de Prinfen ka-

mer, in de ftads Doelen van Kotterdarn.

Naderhant verwiiïelde hy het ftads Majoorsampt re-

gens de Schoutsplaats van Hillegersberg, welk moeie-
lijk Ampt hy bediende rot het algemeen genoegen der
Ingezetenen, tot den jaare duyzenc fes hondert zevenen
negentig, toen hy hemelde. Zo de Heeren Boerenfchou-
ten oordeelen , dat die Term van hemelen oneygen is

aan hun laatfte lot, verzoeken \vy vergiffenis van onze
roekelooze Onderfteiling.

PIET ER de HO O G E

Is ook een Tijdgenoot geweeft des voornoemden Konft-
fchilders, die een Leerling was van N. Berchem

} doch
waar hy geboren is konnen wy niet zeggen. Hy fchilder-

de Byeenkomften en Kamers, geftofFeert met Heeren en
Dames, en alzulke niet onaangenaame voorwerpen.

GONSALO COQÜES.
Die Konftfchilder is waarlijk een groot Konftfchilder

geweeft, een Leerling van cDavidRykaart, wiens Doch-
ter hy ook trouwde, zijnde zy Landsluyden, beyden ge-
boortig van Antwerpen 5 doch met dit onderfcheyt dat
Gonfalo wat laater ter weerelt kwam, naamelijk op het

! jaar duyzent fes hondert en achtien. Den Lierfche Kro-
: nijkfchryver vergelijkt hem by ï\ iP. Rubens, by A.van
i ^Dyk, en by Hans Holhen, en veel hooger kan men dien
! Coques ook met geen fatfoen tillen. Wat daar van zy

S 5 zullea
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zullen wy niet bevitten, maar alleenlijk dit zeggen, dat

\vy een Konterfytfeltje vaneen zekeren Hartog van Havrê
hebben gehad, zijnde het tronietje niet grooter als een

Hollandfche Schelling, gekonterfyt by dien Gonfalo Co*

ques , dat geen haair breedte in een fchoone tekening,

in een vaft penfeel, en in een meefcerachtige handeling

voor een portretje van dien omtrek van A. v. Zty^moeic

wijken. Het Koloriet raaken wy niet aan, dewijl de gant-

fche weerelt is overtuygc , dat er tot noch toe geen Kon-
terfyter is opgeftaan, die den Ridder A. v. TJyk daarin

heeft konnen cvenaaren.

Zijn fterflot is ons onbekent, derhalve zullen wy dien

Gonfalo Coques laaten beruften , om de Leevensbefchry-

vinj^ van een Man op het fchriftuurlijk weefgetouw te

zetten, wiens eerfte en laafte lot wy weeten , en die

Man is den bernchten koninglijken konterfyter

PIET ER van der FAAS, genaamt LELY.

Die groote Konterfyter is geboortig van Soeft in Weft-

faalen, een plaatsje befaamt wegens het zilvere beeld van-

den zo genaamden God van Soeft, waar van Kriftiaan,

den dollen Biflchop van Halberftad , Rijksdaalders liet

munten, genoeg bekent by de Penningkundigen. Aldaar

is hy ter weerelt gekomen, op het jaar duyzent fes hon-

dert en achtien, zijnde zijn Vader eerft een Kapiteynin

Staaten dienft, en naderhant in dienft vanden Keurvorft

van Brandenburg, en zijne Moeder Abigael van Vliet waé

afkomftig vanUytrecht, uyteene oude aanzienlijke Fa-

milie, die veele Overheden aan den Tabbaert, en niet

minder Bevelhebbers heeft gegeeven aan den Degen.

Den ouden Hopman, zijn Vader, rook haaft lont aan-

gaande des Zoons inborft, en hem meer genegen ziende

tot de Schiidetkonft als tot de krakkeelkunde, beitelde

hy
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hy hem by den Konftfchilder *P. F. Grehber^ tot Haar-

lem, by den welken hy een paar jaaren woonde, in wel-

ken tijd hy zich zo naarftigiijk gedroeg, en op zo een on-

verwachte wijze vorderde, dat zijn Meefter in een pro-

feetifche luym voorzey , 'Dat hy hem ten opzichte van
Konft de kroon van het hoofd zou fteeken , gelijk als ook
gebeurde.

Op zijn vyftiende jaar was hy reeds een braafKonter-

fy tfelfchilder , bemint van alle de Grooten om zijne Konft
en om zijn Gedrag, een paar zeldzaame kwaliteyten on-

der het gros der Konftfchilders. Dat hy een verdienftig

Schilderen een goed Hoveling was, blijkt, dewijl Wil-
lem den tweede, Prins van Oranje, hem mede nam na
Engelant , toen hy na dat Koningrijk overftak om te

trouwen met de Dochter van Karel den eerfte , Koning
van Groot Brittanje, op het jaar duyzent fes honderC

drie en veertig. Aldaar fchilderde hy de Konterfytfels

van dat doorluchtig paar , zo bevalliglijken z© natuurlijk,

dat den Koning Karel hem zonder het alderminfte na-

bedenken aannam tot zijn Hoffchilder.

Na de dood van dien ongelukkigen Vorft geraakte hy
gelukkiglijk in die zelve poft van eer by deszelfs Zoon,
Karel den tweede, die hem Ridder floeg, tot Edelman
van de Bedkamer verhoogde, en hem een jaarlijks Pen-
fioen toeley van vier hondert ponden Sterlings. Hy leef-

de hoffelijk , doch min hoffelijk als zijn Voorzaat , den
grooten A.v.'Dyky hoewel niet in paerden maar in Pop-
pen. Hy fchilderde nooit voor het klokflag van negen
uuren, en als dan was er een van zijne Bediendens die

hem de Naamlijft dier Perfoonaagien voorlas, dewel-

ke op dien dag voor hunne konterfytfels zouden komen
zitten; doch als het dan gebeurde dat een Dame of een

;Kavalier, het zy een Milady of een Milord , dat uur

naifte *
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mifte, of niet op zijn of op haare beurt kom pareerde

JJ

dan moed die Perfoonaagie wachten tot dat die Naam-
lijft was afgeloopen, om een aanftaandc beurt tekrygen.

Doorgaans fchilderde hy van negen uuren 's morgens tot

vier uuren na den middag, als wanneer hy het palet en

de penfeelen afley , om te gaan middagmaalen Dagelijks

beftont zijn Tafel uyt twaalfTafelbordtn, waartoezijne

gemeenzaame Vrienden, en ook die Vreemdelingen, die

met hem hadden te verrichten , den vryen tóegang had-

den, en onderwijl dat er heerlijk wiert cpgedifcht aan

zijn Tafel, lieten zich de Muziekanten ineen naafte Ver-

trek luftig hooren, om zo wel het Gehoor als den Smaak

te bekooren. Vorders was het Gedrag van dien grooten.

Sir Tieter groots by de Grooten, en minzaam by het Ge-

meen , waar door hy zich zo wel by de Cederboomen

van Kwaliteyt, als byhet Mos der onedele Gemeenteden

beminnen en achten.

Den Heer Jan Vollenhove, een braaf Dichter, befloeg

een groote plaats in zijne genegendheyt, die ook tot dank-

baarheyt zijne Konft heeft opgezongen in de navolgende

klanken.

De ZIEL WEYD in de SCHILDERKUNST,

O Lelï! Londens dierbaar pant,

En Eer van ons geboorte lant,

Niet ongelyk de zuyvre leli

,

Vorftin der bloemen, ruym zo fchooa>

Als Salcmon op Judaas troon ,

Van God gefchat in 'tEvangeli:

Hoe eert myn dankdicht uw, verpligt

Door al dien welluft voor 'tgezigti

Hoe voer myn geeft met dê oogen fpeelen l

Hoc
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Hoe weyden myn gedachten noch
In zulk een beemt, vol zoet bedrog,

En fchoonheyt van uw Konftjuweelen !

Ik zag geen verf noch doek , o neen

,

Maar melk en bloed, en vleefch en beeni
Kwam Vee of Vogel ooit, bedroogen
Door konft, op beek en Tafereel

Toefchieten, uw beroemt penfeel

Speelt als Parhaas, dit menfchen oogen.

Wat hangtge konft van Holbeen, Dyk*
En Rubens, of Italië, ryk

Van geeften, die geene' Ouden weeken,
In 't kieyn of leevensgroot ten toon ?

Of fteekt uw hand dus uyt , gewoon
Die Meefters na de kroon te fteeken?

Doorzag Protogenes, om hoog
Verreezen, met zyn keurig oog

Dien fchat van geftoifeerde faalen

,

Hy riep, door Lelys geeft en gonft

Verrukt, dit 's wis Apelles konft:

Geen ander Meefter kan dit maaien.

O Konft, van 'tleeven niet misdeelt!

Ghy tart natuur met beek by beelt,

Voor Kenners akyd aangenamer.

Zo zacht, zo leevendig, zo ront.

O Schildergeeft ! o eed'le Vont

!

O Rykdom van een Schilderkamer

!

Daar blinkt de Majefteyt van 't Hof:
'jtGezigt des Krygsmans vlamt op lof;

Tweede Deel. T De
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De Schoonheyt, ruym zo fterk, fchiet lonken >

Bekwaam te fpreeken zonder taal,

Te heerfchen , en met ftraal op ftraal

Een hart, zo kil als ys, tè ontvonken.

Hiel 's Hemels gonft niet milt en eel

De hand aan 'tgeeftig konftpenfeel

,

In 'tEngelfch ryk, hier nooit verovert,

Door 'safgronds lift, elk riep, elk zwoer i

Van Withal tot voor by den Tour*

't Is niet gefchildert, maar getovert.

Gaan Dicht-en Schilderkonft gepaart,

Van ouds als Zufters, eens van aart,

Hier fprak myn lofdicht min verwildert,

En maalde een domme Poezy

:

Maar hier bezwykt myn toon , en ghy

Hebt ook myn pichtkonft ftom gefchildert.'

Te Londen in de Wynmaant, mdclxxiW

Hy was 'maar alleenlijk in Engelant bekent by den

naam van Lely , welken bynaam hy had overgeerft van zijn

Vader, geboren in 'sGravenhage, in een huys daar een

Leli in de gevel ftont, en daar door inde wandeling ge-

doopt den Kapiteyn Lely. Op die zelve wijze erfde den

Konftfchilder Abraham , den Zoon van Lambertjakobfz.

den bynaam van Abraham van den Tempel , dewijl in de

voorgevel van het huys waar in hy woonde tot Leyden,

een Tempeltje ftont uytgehouwen.

Zijn fterflot is zo ongemeen dat het ons luft den Lee*

zer dat omftandiglijk te verhaalen.

Sr. Gieter Lely was gewoon van dagelijks bezocht te

worden by zijn Lijfmedicus, die een groot Konftbemin-
naar
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haar en met een zijn Agent was , die hem meeftentijds

's ochtends, onder hec drinken van een kopje The met zoe-

te melk, verhaalde, Wie dat den Konterfyter Godefried

Kneller , die op die tijd begon opteluyken, hadgekon-
terfijt, en hoe veel graden dat hy in 's Konings gonfc

was genadert, en alzulke halsbreekende nieuwstijdingen

voor den jaloerfen Ridder. Op een zekeren ochtenftond
had den zelven Geneesheer, CP. Lely onderhouden met dier-

gelijke diskoerfen , toen een Laquey hem kwam advertee-

ren , dat zo een Milady tegens negen uuren zou komen
zitten voor haar konterfytfel, waar op hy om zijn palet

riep, en zijne verwen temperde, toen den Doktoor ge-

waar wiert dat hy van koleur veranderde, en bleek be-

gon te worden. Den Geneesheer, die alzo gereet was
na de pols te joelen, als een Beurfenfnijder fïx is om na

de beurs te taften , greep den Ridder by den arm , en
bevont die bloedklok zodanig ontftelt te zijn , dat hy
hem raade van het konterfïjten voor dat uur uyt te dellen,

waar op Lely tot andwoort gaf, Dat men de Dames met
mogt la&ten wachten. Daar op nam den Geneesheer
zijn affcheyd, maar die was naauwelijks vertrokken, of

den Konftfchilder viel in een doodelijke flaauwte, die

hem uyt dit vergankelijk leeven fleurde, eer dat den Dok-
toor op 't mat kon komen om de Dood af te wyzen. De
Dame kwam tegens het beftemdeuur, om gekonterfyt te

' worden , maar was genootzaakt te vertrekken onverrich-

;

ter zaake, dewijl den geridderden Konftfchilder Tieter

Lely , zo aanftonds was verhuyft na een nieuw verblijf,

' waar uyt hy waarfchijnlijk niet fpoediglijk zou we-

derkeeren. Dat laatfte affcheyd viel voorop het jaar duy-

zent fes hondert en tachtig, üp de plaat Bftaat zijn kon-

terfytfel.

r\ ju-
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JURIAAN JAKOBSZ

Komt nu op het tonneel, een Zwitfcher by geboorte^

die de Schilderkonft geleert hebbende by Francoïs Snyders%

dien beruchten Antwerpfchen Dierenfchilder , na Amfter-

dam overftapteomdickonftindie Weereldftad te oefenen.-

In den beginne fchilderde hy allerhande Dieren en Jag-

ten, maar naderhant veranderde hy van ftijl, en maalde

Beelden en Hiftorieftukken. Den Heer Wolters, Koop.

man tot Amfterdam, een groot Konftbeminnaar, liethem

eenige Tafereelen fchilderen , die na 't genoegen der

Konftkenners uytvielen. Drie van die ftukken beruften

noch op huyden binnen Amfterdam, en het grootfte ver-

vat den fchoonen Adonis j daar hy gereed ftaat om zich

te fpoeden na de jagt, en by de blonde Venus wort be-

zwooren, van op geen ander Wild tejaagen, alsopHaa-

zen j Konynen, en zulke foort van weerlooze dieren.

Doch hy floeg zo min acht op dat lieftallig en heylzaam

Rekweft van de graage Venus, als fommige getrouwde

en ook ongetrouwde Mans de vriendelijke Verzoekfchrif-

ten van hunne Vrouwenen Maitreflengehoorzaamen, van

zo veele FlefTen Moefel-of Gravefchewijn niet in te nee-

men j dewijl er niets zo fchadelijk is voor de Nachtre-

venues der fluvveele Kunne, als de hoogte van fes a ze-

ven Boutielles. Experto erede Jacobo.

Die Wolters had zich tot een Meceen gedeklareert

voor dien Jurïaan Jakobfz. Zwitfcher , en hy ftont op
het punt van een gelukkig Man te worden , toen de Dood,
dien leelijken Pypenftelder , de leevensfpeelkaart des

Schilders in de war gooide, en hem met eenPeftbezem,

benevens zijn gants Huysgezin, wegvaagde uyt het Ge-

meene Beft der Leevenden. Dus verhaalt deneenen, en een

tweeden Autheur praat weer heel anders, waar uyt wy de

waar-
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waarheyt van Tuynmans fpreekwoordengrol moeten be-

leyden,

Schoon men den Uyl en Raaf begekt^

Elk zingt na dat hy is gebekt.

PIETER MEERS
Was een kondig Konterfy ter , ontrent die Eeuw ge-

boren tot Bruflel. Veele krachtige en wel gelijkende Por--

tretten , gefchiidert hy dien Gieter Meers , kan men noch

zien hangen op verfcheyde Ambacht-en Gildenkamers tot

Bruflel.

ANTHONY WATERLOO.
SOmmige Welweeters zeggen , dat dien A. Waterloo

tot Uytrecht is geboren , en andere Beterweeters ver-

eeren met zijne geboorte, de ftad van Amfterdam. Hy volg-

de eenvoudiglijk de natuur na in zijne Landfchappen,
zonder dezelve te eieren, of te ontcieren, met eenige

uytheemfche of met verdichte cieraaden. Zijne meeftc
Tekeningen en geetfte Konftprinten zijn gezichten, ge-

têkentomftreeks Uytrecht. Hy fchilderde de Luchten van
zijne Landfcbaptafereelen helder, de Verfchieten klaar,

T 3 ea
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en de Stammen der boomen verfchillig na derzelver ge-

flachten, en voornamelijk was hy een flipt Waarneemer van

de waterfpiegelingen der boomen.

Den Konftfchilder Jan Weenïnks heeft verfcheyde (tuk-

jes van A. Waterloo met Beeldjes en met allerhande Beert-

jes geftoffeert _,
zijnde den Landfchapfchilder woonach.

tig tufifchen Breukelen en Maarflen. Hy was mee geboren

op Sr. Galperts nacht , dewijl de voordeelen van zijne

Schilderkonft, en de nalaatenfchap zijner Ouders , naau-

welijks machtig waaren , om hem een borgerlijk Onder-

houd te geeven , in den Staat van Adam voor den Val

,

zonder Vrouw of Kinders. Hy ftierf eyndelijk als een

door de Spaa of door een rukwind ontwortelde Eyken-

boom > doch op wat jaar is ons niet bekent , maar wel

dat hy in hetGafthuysvanSt.j^j evenbuytenUytrecht

is begraaven. Hy had tot een Konft-en Tijdgenoot^ een

zeker Schilder, genaamt N. Kranevelt , op wien J. v.

Vondel dit onderftaande Graffchrift dichte.

Hier ruft Kranevelt , wiens gonft

Blaakte 5 uyt luft tot Schilderkonft,

Die de hand hield braaf en eel

Aan zijn leevendig penfeel

,

Eert dien geeft in 't kondig werk,

Houw een Veldkraan, op de zerkv

JAN
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D
JAN FILIP van THIELEN, RIGHOLTS.

ie konftrijken Bloem fchilder was een geboren Edel-

en Heer van Kouwenberg &c. die de weereltman
befcheen als een Zon, by de Bluflchers van de Maan

,

en het eerfte daglicht befchouwde tot Mecghelen , op het

jaar duyzent fes honderten achtien. Hy had tot zijn Leer-

meefter in de Schilderkonft den beruchten'DanzelZegerSj

onder wiens beftier hy zo voordecliglijk vorderde , dat

zijne konft en de konft van zijn Meefter eikanderen zo
wel gelijken, als de twee Sofias in het Blyfpel van Am-
phytrion.

Hy
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Hy heefc veele Bloemtafereelen gefchildert voor den

Koning van Spanje, en voor veele Printten , Harrogen,
Graven, en andere doorluchtige Perfoonaagien, tot BrufTel

hunne hoven houdende. In de Kerk van de vermaarde
Abdy van St. Bernardus aan de Schelde, buyten Ant-
werpen, hangt een kondig Bloemftukje van dien Jonker
Jan Filip van Thielen y dat hy heeft in Duel gefchildert,

zo die Bernardsheeren voorgeeven, tegens %>aniel Ze-
gers j en dat ook geen morgen lands breete behoeft te

wijken voor het Tafereeltje dat er tegens over hangt,
gepenfeelt by dien voornoemden Broeder van de Socie-

teyt Jefu.

By den Schryver van deeze Boekdeelen , genaamt Ja*
kob Campo Weyerman , thans woonachtig op Meer en

Hoef, tuflfchen Uytrecht en Amfterdam , berufteenvan

de alderbefte Bloemftukken van dien Jonker J. F. van
Thïelen> dat ooit bekent was by de Schilders, beftaande

in een Bloemkrans, 'tzamengeftelt uyt allerhande bloe-

men, en groentens en geftorTeert met aardige Vlindertjes

en met andere Infekten. Ook is dien Krans in het mid-
den verrijkt met een konftrijk ftukje gefchildert by Kor*
ttelis "Toelenburg, beftaande in een mals flaapent naakt

Vrouwtje, verzelt met een Sater die een vorenrje fchijnc

te willen fcheppen.

Dien adelijken Konftfchilder had drie Dochters, die

alle SchilderefTen in bloemen, en het geen dat meer is,

verdienftige en konftrijke Schildereflen zijn geworden.
De oudfte Juffer was geboren op het jaar duyzent fes

hondert en veertig, en genaamt Maria Therefa-, de daar

op volgende Anna Maria kwam ter weerelt, op het jaar

duyzent fes hondert een en veertig > en de jongfte Fran*

cifca Katharina maakte haar Mama blyde Moeder , in den

jaare duyzent fes hondert vyf en veertig, Hy liet ook
een
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een Zoon na, die \vy hebben gekent tot Antwerpen, een

knaap wiens uythangbort noch Schilder noch Edelman
verbeelde, en wiens gedrag ., konft, deugden en kontra-

deugden wy ongemerkt zullen overftappen , om ter loops

te gedenken aan den Konftfchilder

KAREL van S A V O Y E N.
Die Karel van Savoyen is geboren tot Antwerpen, in

den jaare duyzent fes hondert negentien, en was een kon-
dig Schilder in kleyne beelden , en inzonderheyt in naakte

Vrouwtjes, een Oogenluft die beyde den Menfch vervro-

lijkt , en ook veroolijkt , volgens dat Bruylofsdicht van den
in alle de Stookhuyzen der Wacgholderbyen beruchten

Petrus Poeratius. Den kriftallynen Zanger Jan Vos den
Glazenmaaker heeft een ftukje van dien K. v. Savoyen ,

waar op een zeker perfoon ftont gekonterfyt voor Adonis,
opgepoetfl met dit vaersje.

Adoon wort aan Diaan, in fchijn van Blaauw, ontfehaaktj

[Want Venus vol van lift ontziet geen' flaapende oogen.

Op, Jagtgodin , eer uw noch grooter ramp genaakt.

De zorgelooze flaap wort ligtelijk bedroogen,

FILIP de KONING
Is een Amfterdammer geweeft, geboren op het jaar

luyzent fes hondert negentien, die de Schilderkonft leer-

Ie en er ook in vorderde , onder het beftier en het Va-
lerlijk opzigt van Rembrant van Ryn, Den Dichter J.v.
r/
ondel , die dikmaals by dien Ftlip was gekonterfyt 3

naakte of rymde dit Dichtje op zijneygenkonterfytfel.

Zo fchildert my een Konings hand
In 'tkleyn, terwijl ik 's Konings fnaaren,

En heylig Harpgezang, en trant

Vaft volge, in top van 'sleevens jaaren,

Een min dan zeventig. Wat is 't ?

Noch min dan verf., een damp, een mift.

Tweede Deel. V Ook
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Ook Dichte den meermaals gemelden Jan Vos dit vaersje,

op dat eygen Konterfytfel.

Nu Koning Vondel maalt 3 dien Koning der'Poeeten,

Is hy ook Koning in het treffen van zijn beek.

Wie 'cleeven treft , betoont zich de J omtrek, rechtte

weeten.

Hoe loont hy Koning beft, die hem uyt verwen teelt?

Met vaarzen, die een kroon van Paerlen overhaalen.

Wie verf tot menfchen vormt is kwalijk te betaalen;

Die Koning wiert van den troon des leevens gefchopc

door den Protektor Olivier de Dood, die hem onttroon-

de, in de Wynmaand, des jaars duyzent fes hondert ne-

gen en tachtig. Zijn Konterfytfel ftaat op de plaat B.

.Nommer z.

ZACHARIAS PAULUSZ
Was een Tijdgenoot van dien Filip de Koning , en

een goed Konterfyter, die in den jaare duyzent fes hon-

dert en twintig den Adel der oude Schutters portretteer-

de tot Alkmaar j en op de volgende jaaren van zeven-en

achtentwintig in die Eeuw noch een ftuk maalde, waar

op hy zeven Konterfytfels van de Opperhoofden dier

Schutters had gefchildert. Dat Tafereel wiert geplaatft

voor de fchoorfteen , op de Hopmans kamer, indenou-

den Doelen tot Alkmaar.
JAKOB DELF

Is een Zoon van den Konftfchilder JVillem Jakobfz.

'Delfj wiens Moeder was de Dochter van den beruchten

Konterfyter Mierevelt , welke Jakob met de kon ft om
'gijn hals ter weerelt kwam tot Delf, op den vierentwin-

tigften van de Lentemaand, in den jaare duyzent fes hon-

dert negentien. Alhoewel hy niet behoefde te leeren of

te fchilderen om den broode , echter bevlytigde hyzich

zo naarftiglijk en zo voorfpoedigüjk in de Schilderkonft,

dat
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dat hy Kontcrfytfels heeft gefchildert, die wel en behoor-

lijk mogten geftelt worden, benevens die van zijn Groot-
vader, gelijk als de Nieuwsgierigen noch hedensdaags

konnen zien in den Doelen tot Delf, daar hy den Hop-
man , den Vaandrig , en de Rotmeefters heeft gekonter-

fyt tot de voeten uyt, leevensgroote beelden, konftig-

lijk en meefterlijk behandelt. Dat ftuk wiertnahetfprin-

gen van het Buskruyts-magazijn, waar door den ouden
Doelen is ingeftort , verplaatft in den nieuwen Doelen
tuflchen de twee (tukken van beyde zijne Grootvaders.

Vorders valt er niet veel meer te fchryven van dien

Jakob T>elf, dan dat hy Raad en Havenmeefter der ftad

Delf geweeft zijnde, is geftorven op den twaalfden van de
Bioeimaand , in den jaare duyzent fes hondert een en feftig.

Zijne Weduwe , Anna van Hoogenhouk, liet hem een foorc

van een Tombe oprechten , by Pieter Rijks Meefter Beeld-?

houwer, met dit nevensgaande Latynfche Opfchrift.

Deo. Opt. Max.

P/V Memorite Amplijjimo Viro

D. J A C O B O DELF,
Qui Senatoria iEdilitiaque, in urbe Delfenfi,

Dignitate cumlaude Fun&us, prid. ld. Jun.
Anno. cId. Icd. lxi°. ^Etatis vero fuas

xlii°. vita cum morte commutata,
defideratus bcatorum refurrectionem

hic expectat.

MARITO CARO ANNA ab HOO
G E N H O ü K

A B RA H A M I F I L I A
Hoc qualecunque Monumentununcerens pofuit.

Sequar te Dile&iflïme Conjux.
Fz JAN
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JAN BAPTIST van DEYNUM

Is geboren tot Antwerpen, in den jaare duyzent fes

hondert en twintig, uyt fatfoenlijke en weigegoede Ou-
ders. Hy was een fraai Konftfchilder in kleyne Konter-
fytfels met waterverwen, en in kleyne Ordonnantien, die

veel getrokken wierden in de Koninglijke Hoven vau
Vrankrijk en van Spanje. Hy kocht een Borger Kapiteyns-

plaats te Antwerpen ; maar dewijl hy een zeedig en (lil Man
was , kon hy dat doliemans geraas van die Antwerpfche
Schutters niet veelen, welke gewapende Bloedbeulingen

zo onverdraaglijk baften, brullen, en tieren, als zy ter

wacht trekken, dat er de twaalf Doggen, die te St. Malo
alle de nachten toopen patrouilleeren, maar duyts fluyt-

jes en Kermis piepertjes by getelt moeten worden. 'tZe-
dert dien vrywilligen afftand befteede hy in den dienft

van de Konftgodes zijne overige dagen.

ADRIAAN VERDOEL
Was een Overmaas kind, wel eer een Leerling van

den grooten Rembrant van Ryn , die zodanigen voort-

gang maakte op Tiffuras fuilebaan , dat hy te recht mag
geboekt worden op den naamlijft der verdienftige Konft-

fchilders. Hy had grootfche gedachten in zijne Ordon-
nantien, en was daarby een goed Poëet, waar door men
hem ook zelden in andere Gezelfchappen opliep, dan in

de Byeenkomften der Konftfchilders en Puykdichters, en

onder die laatfte klaffe was hy gemeenzaamlijk bevrient

met den Autheur van den Yftroom , Antonides vander
Goes. Hy woonde te Vullingen, en was aldaar een lid van
de Kamer der Redenrijkers, alwaar hem ook den hoog*
Iten prijs wiert toegelegt, op het jaar duyzent fes hon-

dert vyf en zeventig. In zijne oude dagen verwifleldehy

hec
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het penfeel van Tifiura tegens de Koffikan van Mocha,
1 en wiert een KofBfchenker 3 alhoewel hy daarom de
liefde voor de Schilderkonft niet ten eenemaal verzaakte,
maar veeltijds negotieerde met Schilderyen , Tekenin-
gen en Printen. In dat rookent Beroep bloes hy zijn lee-

venskool uyt als een pijptabak , en zijne aflehc wiert aan
de Dood gefchonken tot een Tandpoeder.

FILIP WOUWERMAN.
Die blinkende Diamant aan de kroon van de adelijke

Schilderkonft is geboren tot Haarlem , in denjaare

duyzent fes hondert en twintig. Zijn Vader was een ge-
meen Hiftoriefchilder , en het algemeen zeggen is, dathy
de eerfte beginfels van die Konft by zijn Vader heeft ge-

leert , en naderhant zijn eygen Meefter is geworden 3

V 3 waar-
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waarfchijnlijk door geen minder Oordeel als Naarftig-

heyc.

Het komt ons onbegrypelijk voor, die zo veele hon-

derde Konfttafereelen hebben gezien van dien Fïlip Wou-
werman, hoe dat eene Rechterhant zo veele Konfttafe-

reelen , en die alle zo verfcheyden van Ordonnantien,
heeft konnen uytvoeren. Dan zien we Jagten, Pleyfter-

plaatfen, Pikeurbaanen , Batailles., Strooperyen,Struyk-

rooveryen, Paerdenmarkten, het V liegen met de Valk , &c.
en het zelfde Voorwerp , hondertmaai moogen wy zeggen,

geftadiglijk op een andere trant ofte wyzc geordonneerc

en gepenfeelt. Het eene Konftftuk gelijk nooit aan hec

ander, ja zelfs verfcheelen de voorgronden, de boomen,
de luchten, met een woord alles verfcheelt, en echter is

het alles fchoon en heerlijk. Die Man moet een byzon-

deren Geeft hebben gehad, wiens model thans zo min is

bekent als Krabeths koleuren in het glasfehryven ; en hy
wift gewislyker meerder voorwerpen op het panneel te

brengen als een zeker Engelfch Schilder, die altoos de

Luyden raade om een witte britfche Roos te laaten fchil-

deren op hunne Uythangborden, dewijl hy niets anders

had leeren maaken.

Daar en boven wift dien grooten Filif Wouwerman
alle zijne voorwerpen zo verftandiglijk, en in dien na-

tuurlijken aart te verbeelden , dat men met den eerften

opflag kon zien en taften, wat dat die beelden wilde zeg-

gen. Ja in het ordonneeren van byzondere gevallen wift

hy de zeldzaamfte hartstochten zo konftiglijk uyt te

drukken, als of hy een dagelijkfche Ooggetuygen was
van diergelijke Ontmoetingen , als by voorbeelt. Op zij-

ne Tafereelen van Strooperyen , en in het pionderen van
Boerendorpen en van Gehuchten, konterfyte hy zo krach-

tiglijk den moordzuchtigen moedwil der Soldaaten , en

de
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de doodelijke vreeze der overrompelde Buytenluyden, dat

de zielen der Befchouwers , aangedaan door die zo na-

tuurlijk uytgebeelde rampen dier Ongelukkigen> fluks

party koozen, als of zy tegenwoordig waaren in het mid-
den van die treurfpeelen. Een eenig Tafereel van dac

foort is bekwaam de Heeren Dichters en de Tonncel-
fpeelders te overtuygen, volgens hun winderige bevat-

ting, T)at de Ziel krachtiger wort aangedaan door het Ge-
hoor , ah door het Oog. Neen, Heeren, de Kond eens

braaven Schilders triomfeert over de alderkrachtigfteUyt-

drukkingen der Poeeten, en die Stelling hebben wy wijd
en breet beweezen in onze inleyding van de Leevensbe-
dryven der Nederlandfche Konftfchilders en Konftichil-

dereflen.

Ook gaf dien Filip geen geringe blijken van een goed
I
Oordeel in de verftandige fchikking zijner werken -, ia

een konftige verdeeling van bruyne tegens lichte en we-
derom lichte voorwerpen tegens bruyne gronden , niet

hier en ginds verfpreyd met dobbelfteene vlakken, gelijk

als Mofaïfche Schilderyen, maar in breede partyen, die
het oog vafthechten op de roornaamfte voorwerpen. Zijn
penfeel was mals en aardiglijk als met de punt getoetft, min
zwaarmoedig als het humeur van een Hondsfilofoof, ook
min uytgeftreeken als het konterfytfel van Menno Simons,
en min gebieft, en afgeboent als een Kabinet van Ara»
biefch hout. Met een woord , zo veel als met duyzent, zeg-
gen de Klappeyen , hy bezat een zeker iets , dat wy by
niemant van zijn ftijl hebben zien opdaagen, 't zedert zijn

overlyden.

Wy zullen ons niet begeeven, om omftandiglijk alle

die heerlijke Tafereelen te befchryven, dewelke het ons
heeft mogen gebeuren , te befchouwen , zo hier in de Ne-
derlanden» als inDuytslant, Engelant, Vrankrijk, Bra-

baat»
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bant, Vlaanderen, Zeelant en elders. Wy zullen dia

welfpreekende Tafereelen de verdienden des konftrijken

Maakers laaren bepleyren , om een zekere byzonderheyr»

die veel fpekulatie heeft gegeeven aan de Konftbemin-

naars, ter loops aan te raaken.

Daar wort ecnpariglijk getuygt , dat hy, op zijn dood-

bed leggende te zicltoogen, beval om alle zijne Schet-

fen, Tekeningen, en Krabbelingen te verbranden , dat

ook noch by zijn leeven wiert achtervolgt, en over den

Daarom van dat vernielent bevel redeneeren de Konftlie-

venden op onderfcheyde wijzen. De fommigen zeggen,

dat die Konftfchilder een Zoon naliet, die hy vreefde

dat in de Luyheyt zou vervallen, by aldien hy hemmee-
fier maakte over die fchoone Modellen ; en dat bewijs

komt ons zo onbewijslijktevooren, dat wy er niet eens na

willen luyfteren. Andere Beterweeters onderftellen, dat

hy in onmin leefde met zijnen broeder Tieter ÏVouwerman,

en dat hy hem die fchoone vruchten van zijn yver-en

konftboom niet gunde 5 en dat argument is ook zo lam

als den te voet gaande Bode van Kuylenburg, na de
ftad van Uytrecht. En een derde foort beweert, dat het

geen koekjes van zijn eygen Deeg waaren, diehydee ver-

branden , en die geheymbeduydende noot dient wei ontbol-

ftertte worden , zal den Leezerdekernfmaaken ,en daarom
zullen wy ons daar over wat omftandiglijk uytlaatcn.

Toen de Gelukzon van Filif ÏVouwerman het hoofd

boven de kimmen begon te fteeken , moeft de Schilder-

maan van Bamboots haare hoorns intrekken , niet wegens
de minderheyt van konft in den laatften,maar na het ons toe-

fchijnt, wegens de meerderheyt van gonft in deneerflen

Konftfchilder. De manier van Bamboots viel wat droefgee-

flig , en de fchilderwijze van ÏVouwerman was in tegendeel

vrolijk , alhoewel de konft van F/Y// op die tijd de konft niet

kon
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I
kon overkraayen van Bamboots.Doch het ongeluk van Bam-
boots beftont hier in, dat hy zijn konft tegensgeenappei

;

of ey wilde verruylen; dat hy niet veel vrienden had om
hem door de fchulpzee der Behoeftigheyt te rollen ; en dat
hy dat foort van Konftkoopers,die de Antwerpenaars Keel-
dieven of Keelbeulen hebben gedoopt , zo min voor-

: deel als zy hem gonden , dewelke hem ge volglij k lieten

i dryven. De Hiftorie zegt, dat Bamboots zich in zijne wif-

|

felvalügheden gedroeg als een Dichter, dat hy vloekte,

I

ftampte, fchold, en zijne nagels befchroeide, doch dat
hy er niet een Once gouds by overwon, en dat is het na»

tuurlijk karakter der tegens de Lukgodes wrokkende
iPoeeten. Maar eene fpijt, die hem wiert aangedaan by
den Konftkooper Jan de Wet , kon den mismaakten Tie-
ter van Laar j alias Bamboots , niet verkroppen , hier in be*

i llaande. Jan de Wet had aan Bamboots gebooden een fom-
me van twee hondert guldens voor een ftuk van zijn

maakfel , en den Schilder had hem voor dat Bod be-

dankt, en hem afgeweezen.

Een Mans hart kropt zijn fpijt die uytbarft by dieBeulen,
By die verftoorders van 't konftfchilderachtig luk*

Des Jan de Wet , toen Tiet by hem om 't geld kwam
heulen

,

Den Schilder roeften liet , en wars keek van het ftuk.

Die Jan de Wet wette zijn breyn om Bamboots die wey-
gering betaalt te zetten, want Konftkoopers en Italiaa-

nen zijn onverzettelijk op het kapittel van de wraak, en
om daar toe te geraaken , gebuykte hy tot een inftrument de
aankomende konft van Fïlip Wouwerman, Hy beftelde

aan F. Wouwerman een diergelijk voorwerp, als het ftuk

yan Bamboots, en dat gedaan zijnde, fleurde J. de Wet alle

Tweede Deel, X de
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de Liefhebbers die hy kon grijpen en vangen na het huys

van Wouwerman , pryzende het Tafereel van Wouwerman
boven dat van Bamboots y waar toe hy zich meeden tij ds,

als die niet veel verfchot van Spreekwijzen had , bedien-

de van deeze woorden > Zie daar , Ueeren , dat is een

Jtuk , men behoeft na geen Roomjche Schilders te loopen, ah
men zulke konft kan bekomen by de Nederlandfche Kottjl-

fchilders. Kortom , die J. de Wet fpeelde zo kondkoo-
perlijk zijn rol, dat Bamboots van enkel hartzeer kwam
te hemelen.

Zo dra als dien wraakgierigen Konftkooper hoorde,

dat Bamboots was nedergedaalt ter fchimmen, vloog hy
na het fterfhuys van den Overleeden , en bemach-
tigde voor een gering fommetje alle de Schetfen, Teke-
ningen, en Printen van dien Konftfchilder, die hy we-
derom overzette aan F. Wouwerman , die zich wonder-
lijk wift te bedienen van dien Schat der konden. Deeze
waaren nu de Modellen, zeggen de Onderzoekers dier

Oudheden, die hy beval te verbranden by zijn leeven,

op dat hem niemant met dievery zou konnen betichten

na zijn overlyden.

Op die wijze heeft den Schilder N. Roejlraaten , die

Bamboots , Wouwerman , en J. de Wet gemeenzaamlijk
heeft gekent* dat geval in Londen verhaalt aan Michiel

Careej en dewijl wy niets trachten te profiteeren by dier-

lijke vertellingen , geeven wy het den Leczer over voor

dié zelve prijs j die hetkanaanneemenoflaaten blyven.

Filïp Wouwerman had noch twee Broeders , beyde
Konftfchilders, die benevens hem de Schilderkonft oe-

fenden, doch met min geluk, en ook met minder ver-

dienden. ^Pieter Wouwerman fchilderde dalletjes, Pley-

fterplaatfen , Valkenjagten , met aardige kleyne beeldjes

van welgetèkcnde Heeren, Juffers, en Knechten. De
Paer-
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Paerden zijn niet kwaad van omtrek, en krachtiglijk ge*
ifchildert, doch niet zo vrolijk getoetft en behandelt als

de kon ft(rukken van zijn broeder Filip Wouwerman. Den
jongften broeder Jan Wouwerman was een Landfchapfchil-

der, die tot Haarlem woonde 5 doch van wiens konfter
niet veele ftukken worden gezien, dewijl hy in zijn groote

jeugd verdorde , en zijne leevensbladers liet vallen. Arnold
Honbraken zegt, een ftukje vznéiznJanPFouwerman 3 by
L. vander Vinne tot Haarlem gezien te hebben , zijnde een

bergachtig Landfchap. Den voorgrond was vry bruyn , be-

groeit met ruygte en met onbefnoeide boomen , waar tegens

zich het verfchiet klaar en helder gedaagt in een Valey
vertoonde. Den voorgrond inzonderheyt was aardiglijk

brokkelig in die zelve koleur gepenfeelt, op welke trant

Filip Wouwerman in zijn vroege Eeuw ook fchilderde.

Al het geen wy noch denken te zeggen van dien Filip

JVouwermanjs dathy ftier f, op den negenden van de Bloei-

maand, indenjaareduyzentfeshondert, achtenfeftigj en

by die voorige Konftfchilders laaten wy hem beruften.

JAN BAPTIST WEENINX.
Dien Konftfchilder is geboren tot Amfterdam, inden

jaare duyzent fes hondert een en twintig. Zijn Vader ,

gzn&zmt Jan IVeeninx, waseenkonftigBouwmeefter, door

de wandeling bekent by de benaaming van Jan met de

konfl. Hy geraakte na 's Vaders dood onder het beftier

van zijne Moederen Voogden, die hem, alzohybyzon-
derlijk leesgierig was., by een Boekverkooper beitelden

,

om aldaar den boekhandel te leeren. Maar den Boekver*

kooper kon met dien Jongen niet te recht komen, die al

het fchoon papier dat hy kon bereyken, bekrabbelde met
mannetjes en met beertjes , en zo min acht floeg op den

Boekwinkel, als of hem die niet eens aanging, waardoor

X 2 hy
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hy naar zyne Moeder wiert gerelegeert, die hem plaatfte

in een Lakenwinkel , en daar was 't zelfde. De Moeder,
die er vry mal mee was, vroeg hem , Wat hy begeerde te

leeren? waar op hy zonder eenignabedenkenandwoorde,
*Dat hy een Schilder , en geen Boekworm of Lakenmot wil-

de worden _, dewijl de Schilderkonfl een beroep was, waar op

men zyn Evennaafen niet behoefde te verfrikken j om ryke-

lyk te leeven. De Moeder gaf hem dan over aan het on-

dervvys van eenen Jan Micker , een Schilder uyt het Jaat-

fle gelit, die hem zo goed als het in zijn vermoogen was
leerde tekenen , en van daar geraakte hy by den op die

tyd alom beruchten Konftfchilder Abraham Bloemaart 3

woonachtig tot Uytrecht. By dien Konftenaarbenaarftig-

de Jan zich zo wel , door dagelykte tekenen na het lee-

ven , zo oude vervalle Slooten , Huyzen, en Schuu-
ren , dat er den Meefter en de Konftkenners toen al

hooge gedachten van begonnen op te vatten, gelyk als

ook naderhant is gebleeken. Na dato fchilderde hy noch
een paar jaaren by Niklaas Moojaart Schilder, wiens han-

deling hy zo aardiglyk kon nabootfen, dat er hetminfte

onderfcheyt niet was te zien tuflfchen 's Meefters en J
s Leer-

ÜngsTafereelen. Eyndelyk begon hy op zijne eyge wieken

te dryven,en trouwde op zijn achtiendejaar met de Dochter
van Gillis Hondekoeter ., een Landfchapfchilder, en den
Grootvader van Melchior Hondekoeter , die een Paradys-

vogel is geweeft in het konterfyten van allerhande leevende

Vogels.

En nu begon hem de luft tot reyzen weerom in 't hoofd
te komen, hy droomde dag en nacht nergens van, als van
de fchoone gezichten in Italien, hy moeft en hy zou het

geruineert overfchot van zo veele kroonen gaan befchoU'
wen, en de lekkere Monteflafcone druyf proeven al zou
er meer dan een mee fpeelen. In den beginne had zyn

Moeder
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Moeder en naderhant het Huuwelykhem van dien Room-
fchen togt gedi verteert > doch nu nam hy ernftiglykvoor

van zich niet langer te laaten ophouden , noch door een

Moeder noch door een Vrouw, hy was de roede van de

eerfte reeds lang ont watten, en hy kende op die tyd alle

de bekoorlykheden van de laatfte van buytenj en daar op
pakte hy zyne biezen in ftilte, en zonder alle de plegtig-

heden van een behoorlyk Affcheyt waar te neemen , of

een kind van veertien maanden adieu te kutten, begaf

zich Jan Baptiji Weenïnx op de bouten.

De Huysvrouw was de eerfte die haaren Man mifte,

(dat is geen mirakel, want een Man is een al te noot-

zaakelyk ingrediënt in de Huwelyks Mithridaat, omdes-
zelfs afzyn niet fluks te bevatten ) en beginnende te ge-

denken aan zyne geftadiglyk herhaalde diskoertten van

Tivoli, Monteflafkone , hetKapitool, ende Vignes, be-

floot zy wiskonftiglyk dat Jan was gaan vagabondeeren,

derhalve ftoof zy na Jan Baft iftas Moeder , enbezwoor
haar by het geheugen van haaren overleeden Jan met de

konft9 om haar de behulpzaame hand toe te fteeken in het

hervinden van haaren Jan, dewyi zy reeds al te gewoon
was aan de Onderftand van die Aalmoeflen, die den God
Hymen tuflchen dag en nacht onophoudelyk mededeel e

aan de jonge Vrouwen , om er zich zo eensklaps van te

fpeenen. De Moeder wiert bewoogen door dat natuur-

lyk Rekweft ( niemant kent beter de Gebreken van een

Vrouw, als zelve een Vrouw) des maakte zy verfchey-

de vrienden op, die hem liepen zoeken in alle de Neder-

landfche Steden, en die hem ook eyndelyk aantroffen tot

Rotterdam , en zo lieflyk wiften te bepraaten , dat Jan
Baptift refolveerde om naar Amfterdam te keeren, en

aldaar behoorlyk van Vrouw , Moeder , Kind , en Vrien-

den , zyn affcheyt te neemen.

#3 Tot
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Tot Amfterdam gearriveert zynde trof men een Ver«

gelyk, hier in beftaande, dat den reyszuchtigen Konfte-

naar zou vermoogen zich te abfenteeren van zyne tedere

Gemalinne, voor den tyd van vier maanden, en ook niet

langer; en daar mee was 't Vaarwel, de Vrouw en Moe-

der op 'sSchreyers toren, en Jan aan 'treyzen. Hy be-

lande gelukkiglyk aan den Tyber, maakte fluks kennis

met de Nederlandfche Konftfchilders, wiert ingelyft in

de zeedige Bendfocieteyt , onder de benaaming van den

Ratel j en kreeg zo veel te fchilderen , dat hy niet wift

waar hy eerft mee zou beginnen , zo dat hy het beftek

van zyn reys vergat, en vier jaar uytbleef, in ftêvanvier
t

maanden. Onder andere Konftbeminnaars trof hy den

Kardinaal Pamfilio aan binnen Romen , die hem in zyn

dienft nam voor Hofichilder, en hem byzonderlyk be-

zinde, doch die hem echter niet begeerde te laaten ver-

reyzen na de Nederlanden , om zyne bedrukte Huys-

vrouw en lieven Zoon eens te gaan bezoeken. Om nu

dien Konftfchilder zo veels te naauwer te verbinden,

wikkelde die Kardinaal hem in by den Paus Innocentius,

voor welken Opperbiflchop hy verfcheyde vertrekken be-

fchilderde, hebbende daar benevens onder zyn beftiec

verfcheyde medehelpende jonge Schilders. Echter kon

noch de eer noch het geld hem zo verre niet betoveren

,

of het hart trok geftadiglyk na zyne geliefde Huysvrouw
en Kind, waarop zyne Landsluyden hemraaden, om die

twee waarde Perfoonen te laaten overkomen na Romen,
dewyl dat het eenigfte middel fcheen om zyne droefheyt

te verzetten. Dien raad keurde hy goed , en hy fchreef

vervolgens verfcheyde overhaalende Brieven aan zyneBe-

minde, waar in hy haar verzocht van te willen overko-

men met haare Familie , dewyl den Paus Innocentius, be-

nevens den Kardinaal Pamfilio, hem hadden verzekert van

zynen
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izynen Zoon te zullen verzorgen met een eerlyk en pro-

fytelyk Ampt , en zo voorts. Kyndelyk refolveerde Me-
juffrouw Weeninx van die herhaalde Brieven te obediee-

ren, en zy refcribeerde haaren Jan Baptift, van tegen»

zo een tyd te zullen vaaren op Rouan , en van daarhaa-
re reys voort te zetten na Romen.
Zo haaft had Jan Baptifl Weeninx die blyde bood-

fchap niet ontfangen , of hy deelde den inhoud dier brie-

ven mede aan den Kardinaal zyn Patroon, waar op aan-

ftonds Orders wierden afgevaardigt aan alle de Nuntiuf-
fen des Paus, en aan alle de Bevelhebbers dier Italiaan-

fiche Steden die gehoorden onder het gebied van zyn Hey-
ligheyt , om Madame Weeninx veyliglyk tegeleydenen
te trakteeren op 's Pauzen koften. Tot daar toe gleeden

de Schaatsryders op een gladde baan, maar den hinkende
Bode kwam achter aan, die den verlangenden Konft-
fchilder onderrechte} dat de Bloedvrienden zyne Huys-
vrouw Radden weeten om te praaten, en haar geftuyt in

haar voorgenoome reys, door haar wys te maaken , dat

men haar te Romen in een Kloofter zou fteeken , en dat

het de Schilders zo min in Italien ontbrak aan Vrouwen,
als aan Wynen , en diergelyke verfchikkelyke Voorfpel-

lingen. Dat haare Bloedvrienden , meeftendeels Men-
nifteni en gevolglyk y

s Pauzen Erfvyandenzynde, nooit

zouden dulden, dat zy de zuy vere Leere van Men.no Si-

mons zou verlaaten, om het houte Geloove vanden An-
tichrift te omarmen, en dat dieblixemsderuytgeftreeken

Tettentafters zyne geliefde Huysvrouw zodanig hadden
afgefchrikt, dat zy in alle, eeuwigheyt die Romeynfche
Pelgrimafie niet begeerde te onderneemen. En nu was
goede raad zo duur als een gezond GewifFe, want Jan
^Baptift beminde zyne Vrouw en Kind, en het Goud kon
jhem wel den Hemel geeven , maar geene Geruftheyt *

zo
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zo dat hy voornam van de reys na de Nederlanden aan

te neemen , zonder den Paus of den Kardinaal eens 't

Vaarwel toe te roepen, en achtervolgens die refolutie,

liet hy een open Briefin zyn kamer leggen, geadrefleert

aan den Kardinaal Pamfilio, waar in den Konftfchilder

beloofde te zullen wederkeeren binnen de drie maan.

den.

Zo dra als hy tot Amfterdam was beland , verzochten

hem allede Konitlievenden, vaneen ftukof een ftukje voor

hun te willen fchilderen, voor ^eld en goede woorden

,

en dewyi hy die Rekweften als een beleeft Man inwillig-

de, vergat hy zyn beftek van drie maanden, en hy bleef

zitren lchilderen, zonder zich eens te bekreunen aan de

dringende Brieven van den Kardinaal Pamfilio. Naderhant

vertrok hy met der woon van Amfterdam naar Uytrecht,

om de gezonde lucht } doch hoe wel hy het aldaar ook
itelde, en hoe zeer hy er was gezien by de voornaamfte

Heeren , echter ratelde die Ratel onophoudelyk van we-

der te keeren na ltalien, welk voorneemen zyne Huys-
vrouw en Vrienden echter jaarlyks witten te verbidden,

waar door die Bevaart ten laatften geheelykkwam tever-

dwynen. Ontrent de tyd dat hy aldaar woonde, ichil-

derde hy verfcheyde heerlyke Konftftukken, en hy zou

de Stichtfche wcerelt met een grooter tal konftfehatten

hebben verrykt , by aldien veele braave Heeren hem niet

geftadiglyk hadden komen aftrekken van zyne Bezighe-

den, zynde die Jan Baptift IVeerimx een welleevent>

welbefpraakt en verftandig Man, beyde in geeftelyke en

in weereldlyke zaaken.

Maar ten laatften rukte de Tyd hem de vliezen van de

oogen, ziende dat de Tyd hem ongevoeliglyk wiert be-

nomen door die Gezelfchappen , des ging hy woonen

na by het berucht oud adelyk Slot de Haar , op het

Huys
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Huys ter Mey, twee uuren beneden Uytrecht, om aldaar

zijne kon ft te oefenen zonder zo veel tijdverlies , hetwelk
hem ook gelukte. Hy was een Man die eene algemeene
Kennis en ook eene algemeene Praktijk bezat in de Schil*

derkonft, een Eygenfchap die, God betert, zo weynig ge-

vonden worc onder de meefte Konftfchilders, daar Jan
Baptift Weeninx in tegendeel Beelden , Dieren, Land-
fchappen , Konterfytfels, Zeen , ftille Waters, Scheepen,
Bloemen, Kruyden, Vruchten, met een woord, alles

fchiiderde om het fraaifte: ja zelfs om ftrijd doode Vo-
gels tegens den Konftfchilder van Aaljl , en Gebouwen
fchiiderde tegens Emanuel de (Vit , een Konftenaar zo
beroemt in de Doorzichtkunde. Daar by was hy zo vaar-

dig, dat hy fomtijds een (luk tuflehen de fes a zeven voe-

ten breed, en hoog na proportie, op eenen dag befchil-

derde en opmaakte , en daar op brogt een Bulsgevecht
tegens verfcheyde Doggen , alle na het leeven gekonter-

fyt, en geftoffeert met Gebouwen , Scheepen, Kruyden,
en alzulke cieraaden. Het was maar fpeelen gaan voor
dien üvervlieger om drie Konterfytfels leevensgroote, hal-

ver wege, benevens de daar toe vereylchte bywerken re

fchilderen op eenen Zomerfchedag,gelijkals deszelfs Zoon
heefc verhaalt aan Amold Hmbraken. Alhoewel hy nu
liever groote als kleyne Tafereelen fchiiderde , echter

verftonc hy het kleyn fchilderen meefterlijk, gelijk als

wy dat aan den Leezer zo aanftonds zullen aantoo-

nen. Dat konftftuk beruft by de erfgenaamen van den
Heer Wiltfchut tot Amfterdam, en is zo konftiglijk

sn daar by zo uytvoeriglijk gefchildert , als ooit den
grooten Gerart \Douw , of den beroemden Frans van
Mieris uytvoeriglijk plagten te fchilderen. En des niet

regenftaande heeft men hem dikmaals hooren betuygen,
T)at bet hem in de ziel/marte 9 van dat geene niet ie kon-

Tweede Deel. T nen
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tien uytvoeren met hetpenjeel j dat hy,bevatte met het Verftant.

Waarlijk een zeedige uytdrukking voor zo een groot

Konftenaar. Hy verliet deeze weerelt, op het jaar duy-

zent fes hondert en feftig, oud negen en feftig jaaren.

DAV1D BEEK
Is een geboren Delvenaar, die ter weerelt kwam op

het jaar duyzent fes hondert een en twintig, en een Leer-

ling was van den grooten A. v. T)yk Ridder > Hoffchil-

der en Edelman van Karel den eerfte, Koning vanGroot-
Brittanje. Hy geraakte in groote gonft aan het Hof by

den voornoemden Karel den eerfte, en had de eer van Ka-
rel den tweede, de Hartogen van Jork en vanGlocefter,

benevens den Prins Joris , te onderwijzen in de Te-
kenkonft. Van daar geraakte hy aan de Hoven van Vrank-

rijk, Denemark, en eyndelijk aan het Hof van Zweden,
daar hy wel gezien was by de befaamde Kriftina, Ko-
ninginne van Zweden, die hem haaren eerften Kamer*
heer maakte, en hem overftulpte met koninglijke Ge-

fchenken.

Op order van die verftandige Vorftin doorreyfde hy

Italien, Vrankrijk, Spanje, Denemarken, Engeianr, en

Duytslant, om alle de voornaamfte Potentaaten en door-

luchtige Perfoonaagien te konterfyten , dewelke zy dan

vereerde met haar portret , waar van er TDavid Beek vee-

Ie van had gefchildert en met zich voerde. J. v. Vondel

gedenkt aan dat doen met dit vaersje.

De liefde tot de Kond luikt op met grooter hope
Van eer en prijs , nu Beek de Vorften van Europe,
Uyt laft der Koningin, door zijne konft hcrteelt,

En hun Knftijn vereert in haar onfterflijk beelt.

Zo wort Guftavus bloed van Hof tot Hof geboren.

Wie klaagt dat aan dees verf en wiflel wort verloren?

Die
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Die Speelreys ley geen windeyers, maar in tegendeel

veele goude Eyers aan T>avid Beek, die wonderlijk wet
zijne pijpjes wift te fnijden, terwijl hydat Vorftelijk riet

doorreyfde. Daar wort getuygt dat hy op die reys wiert

befchonken met negen goude Ketens en mee zo veele goude
Medailles , behalve die, dewelke hem zijne Koningin , de
verftandige en ter zelve tijd uytfpoorige Kriftina vereer-

de. Met zo veele goude Ketens was er kans om tien

Konftfchilders mee te paayen , alhoewel die Heeren niet

al te graag zijn om geketent en aan den band gelegt te

worden. Daar wort van dien Konterfytfelfchilder getuygt,

dat hy zo byzonderlijk vaardig wasin het fchilderen, "dat

den Koning vanEngelant, eenmaal voor zijn Konterfytfel
zittende, tegens hem zou hebben gezegt, byG**! Beek,
ik geloofdat ghy te paard zittende echter noch zond kon-

nen fchilderen,

Hy was te Romen, in den jaare duyzent fes hondert
drieën vyftig, en trat indeRomeynfcheBend onder den
naam van den Gulden Scepter , als het blijkt uyteenacht-
regels vaarsje, dat wy ongemerkt zullen overflaan, om
ons beftek niet te verkroppen met Bendvogels vaer-

zen. Het luft ons liever om een vreemd geval , hem be-

jegent in Duytslant , te verhaalen. Hy wiert op zijn

Hoogduytfche togt overvallen door een fchielijk Over-
val , en hy bleef zo lang voor dood leggen in een lang-

duurige flaauwte , dat den Waard en het gantfche

Huysgezin hem op den Naamlyft der leevenden uyt-
fchrabden, en gevolglijk hem ontkleeden , en op het le-

dikant nederleyderr. De twee Knechten van T>. Beek
liingen den kreupelen Duy vel uyt voor eenige ogenblik"

ken , en na het ftorten van eenige zuchten zonder traa-

men, oordeelden zy hun pligt te hebben voldaan , en gin-

gen gebroederlijk zitten drinken. Onder dat onderling

T z drin-
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drinken en klinken , zey een van die Jonkers van den re-

genboog j Ev lieve fchenk eem een glas wyn voor onzen

Heer , by was geen doodvyant van de druyfby zyn leeven,

wie weet of een teug , hem bet hart niet zal verkwikken na
zyn doot. Den anderen Knecht , die ook al de linie war
gepaffeert, gehoorzaamde dat verzoek, fchonkeenbruyf-

fenden Heylbronfchen roemer boordevol, enduuwdedie
den dooden Konftichüder onder den neus, die door die

wijnlucht als opgewekt, flaauwlijk de oogen opende, en

een halve lepel influrpte. De Khecht, die reeds door de

vrees was doorgedronken , ontzette zich in het minften

niet over die Verwekking, maar beurde hem het hoofd

op met de linkerhant, onderwijl dat hy hem laafde met
de rechter, waar door T>avid Beek, zo ver tot zich zel-

ven kwam, dat hy de oogen gants openfparde, een goe-

den teug dee, en in een warm bed gelegt zijnde in kor-

te dagen bekwam, en noch veelejaaren 't zedert dat voor-

val leefde.

Toen Kriftina, de Koningin van Zweden, een plai-

fierreys dee na Vrankrijk, en haar een geruyme tijd op-

hield te Parijs, verzocht den Kon ftfchilder *David ver-

lof aan die Majefteyt , om een tour te doen na Holland

,

onder het voorwend fel van aldaar zijn Maagfchap eens

te gaan bezoeken , dewelke hy in veele jaaren niet had ge-

zien , en na wier byzijn hy hartiglijk verlangde. Die

Vorftin bewilligde in dat verzoek, en den Heer Beek ver-

trok , doch met een voorneemen van niet te rug te kee-

ren , gelijk als ook gefchiede , alhoewel de Koninginne
Kriftina hem eerft liet verzoeken j ennaderhantdreygen,

van op het fpoedigfte na Parijs wederom te keeren. 'Da-*

*vid Beek leende geene ooren na die verzoekfehriften, en

noch min na die koninglijke dreygementen , maar zette

zich terneerin'sGravenhagej alwaar hy niet lang bankte,

maat
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maar korts daar aan, niet zonder vermoeden van vergif, he-
melde, op den twintigften van de Wintermaant, inden
jaare duyzent fes hondert fes en vyftig. Zijn Konterfyt-
fel is nommer twee op de plaat C.

JAN KOU PER
Is een goed Konterfytfelfchilder geweeft in Waterverf,

die zich een tijd lang ophielt tot Amfterdam, en nader-
hant ook geraakte by Kriftina, de Koningin van Zwe-
den. Hy leerde de konft by den Konftfchilder Olivier ,

die veele konftige Hiftorieftukjes in waterverf maalde
voor Karel den tweede, en voor Jakob den derde, bey-
de Koningen van Groot Brittanje.

HENDRIK MARTENSZ. ZORG
Was een Rotterdammer, wiens Vader is geweeft Mar-

ten Klaafz. Rokes, een Marktfchippervan Rotterdam op
Dordrecht , die altoos zo bezorgt was voor het welbe-
ftellen van zijne Koopmans brieven en pakken, dat als

jemant iets van aangelegendheyt had te beftellen na die
Stad, het gemeen zeggen was, Geef het mee aan Zorg,
die, zal het wel bezorgen. Hendrik Martenfz. Zorg is

een Leerling geweeft van 'David Teniers , gelijk als mak-
lijk is te zien aan zijne fchilderwijze, en naderhant leer*

de hy ook een poos by eenen Willem Buytenweg, geen
onverdienftig Schilder in het maaien van Gezelfchap-
pen van Heeren en Juffers , als mede van Boeren en Boe-
irinnenj doch die Zorg hield zich zo min aaneenefchil-
derwijze, als J. v. Vondel zich vafthield aan eene Reli-
igie. By zijn Neef Hendrik Zorg, Maakelaar tot Am-
; fterdam , hangen noch cenige ftukjes van dien H. M. Zorg,
en onder die zijn er twee die uytrauritcn. Op het eene

1 T 3 ftukje
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ftukje ziet men een Italiaanfche Markt, vol woelende

beeldjes, en een aardig Vrouwtje voor aan, dat uytftalc

met verfcheyde foorten van doode Vogels. Het tweede

verheelt een Vifchmarkt, vry leevendig geordonneert,

zij nde de onderfcheyde VilTchen op dit laatfte , en de H oen-

ders benevens de Enden op het eerfte, konftiglijken uyt-

voeriglijk gefchildert naar, het leeven.

Hy ftierf oud een en feftigjaaren, op het jaar duyzent

fes hondert twee en tachtig. Zijn Könterfytfel ftaat op

nommer drie, op de plaat C , zeer uytvoeriglijk by zijn pen-

feel gefchildert.

JAN DUIVEN
Is een Goudenaar by geboorte, een Tijdgenoot van de

voorgaande Konftfchilders , en was een Leerling van Wou-

ter Crabeth , die vaardigtijk en welgelijkende Konter-

fytfels fchilderde. Hy konterfyteden dooden Minnebroe-

der Pater Simpernel , die hem na zijn overlijden meer

goed dee als by zijn leeven, want dewijl het welgelukte

en zeer natuurlijk geleek, kreeg hy zijne handen vol om
het te kopieeren, zijnde die Minnebroeder wel gezien by

de Roomfchgezinden. Die Jan 'Duiven verhuysde uyt

het Heeren en Bedelaars Logement der leevenden , inden

jaare duyzent fes hondert negen en veertig , om plaats

te maaken voor zijnen Medeleerling

AART van W A A S.

Deezen was een Goudenaar by geboorte , en een braaf

Schilder in Boeren, genoegzaam in de manier van zijn Mee-
fter den Konftfchilder T)avid Tenïers. Hy had Italieneiï

Vrankrijk bezocht, en zich wel benaarftigt in de Schil-

derkonft, en ook in hetetfen, dat hyhadgeleertbyden
Plaat-
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Plaatfnijder Terp/n-, doch toen hy wedergekeert was tot

Gouda, om aldaar de vruchten van zijne Studiën te fmaa-

ken, fnee de Dood hem de pas af, en verzamelde zijn

gebeente by de fchonken en bonken der Voorouders.

DIRK MEERKERK
Is ook geboren tot Gouda, in de Brouwery van de

PafTer, voor in de Keyzersftraat 5 maar in wat jaar zul-

len wy niet klappen. Die Konftenaar reyfde ook bytijds

na Romen, woonde aldaar eenige tijd, en begaf zich na

Vrankrijk , alwaar hy verfcheyde jaaren fchilderde aan het

Hof van den BifTchop tot Nantes. Hy was maar eerft tot

Ter Gouw gelant, toen hy van een Begraafenis weeder-
keerende, niet ver van de lange Brug aldaar, ennaby het

I huys van zijne Ouders, in het water viel en verfmoorde.

I Het zeh e of een diergelijke lot viel ook aan zijnen Konft-

Stad-en Tijdgenoot te beurt, gtnaamt Kornelis de föjfcher,

die een goed Schilder en daar by een halve Gek was,
twee Eygenfehappen die wy noch hedensdaags in veele

^Konftfchilders konnen beloopen, welke Vïjfcher op zijn

herwaards reys van Hamborg verdronk , en aldus een prooi

wiert aan zijne Naamgenooten de Viflchen.

JAKOB REUGERS BLOK
Was al mee een Goudenaar „ een braaf Schilder, e»

een Tijdgenoot dier voorgemelde Konftenaaren, die de
eer had dat, dat toen jP. T. Rubens de Vrygevochte Neder-
landen doortrok , om de verdienftige Konftfchilders te

bezoeken , van hem getuygde 5 Dat hy geen een gevon-

den had onder alle de Nederlandfche Konftfchilders j die

die
J. R. Blok kon evenaaren in het tekenen en in hetjchil-

deren van Doorzicht-en van Bouwkundige voorwerpen.

In
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In zijn groote jeugd had hy zich een tijd lang in Ita-

lienen te Liomen opgehouden, en zich vlytiglijk in de

Konden en Wetenichappen geoefent. Dewijl hy zich nu

ook treffelijk verftont op de Veftingbouw, geraakte hy

in dienlt by den Koning van Polen, daar hem de Hove-

lingen begonnen te haaten , om dat het fcheen dat die Vorft

hem wel mogt lyden. Hy ziende dat de Poolen hem den

voet dreygden dwars te zetten , verzocht zijn affcheyd van

den Koning, die hem dat noode gaf, en daarop vertrok

hy na zijn Vaderlant, daar hy de eer had om de Wis-

konft te onderwijzen aan den OverftenPercival, die vry

wel gezien was aan hec Hof vanFrederik Hendrik, Prins

van Oranje.

Naderhant geraakte die J. R. Blok in dienft by den

Aartshartog Leopoldus , die hem, als hy te velde ging,

noch zeven gulden daagfeh tocley boven zijnfoldy. On-
trent St. Wynoksbergen had hy het ongeluk van in hec

overrijden van een plank te ftruykelen met zijn paerd, en

op de grond tevallen, daar hy zich deerlijk bezeerde. Hy
wiert in de Stadgebrogt, en op 's Hartogs bevel alle vlyt

tot zijne herftell ing , doch te vergeefs , aangewent, waar

door hy, na zo veel hobbens en tobbens te hebben door.

geftaan op der Aarde , na de Eeuwighcyt zich ter ruft

begaf, om aldaar zijne winterquartieren te betrekken. Hy
wiert begraaven in de Kerk der Eerwaarde Paters Pre»

dikheeren, en zijn Zoon, die hem in zijne Waardighe-

den opvolgde, wiert korts daar aan doodelijk gekwetft,

en volgde fchielijk den reeds gedemanteleerden ouden

Veftingbouwer, zijn Vader.

JAN en PIETER DONKER
Waaren Neeven, en by geboorte Goudenaars, dienaar

alle menfchclijke waarfchynlijkheyc hun Geboorteplaats

zou*
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zouden hebben verheerlijkt, indien hunne leevenszonnen,
pas opgereezen boven de kimmen, niet door een ontijdi-

ge Doodwolk waaren benevelt geworden. Tot Gouda
hangt noch een Tafereel gefchildert by Jan Donker > op
welk ftuk hy de Regenten van het Tuchthuys heeft ge-
konterfyt.

Gieter Donker had tot zijn Meefter den vermaarden
Konftfchilder Jakob Jordaans , woonachtig tot Antwer-
pen. Dien braave Man brogt hem zoverindekonft, dat
hy op zyne eyge riemen ging dryven na Frankfoort, om
aldaar de Krooning van den Keyzer Leopoldus by te woo*
nen, in den jaare duyzent fes hondert negen en vyftig,

en aldaar fchilderde hy eenige ftukken. Van Frankfoort
reysde hy na Romen, in het gevolg van den Hartog van
Crequi, en aldaar benaarftigde hy zich ontrent dezeven
jaaren in naarftiglijk te tekenen en te fchilderen , en keer-
de te rug in zijne Geboorteftad , alwaar hy de Dood in de
mond liep , op het jaar duyzent fes hondert acht en
teüig.

GESAR van EVERDINGEN
Is zijn Geboorte verfchuldigt aan de ftad van Alkmaar,

en was in zijn Eeuw een braaf Beelden-en Konterfytfcl-
! fchilder , die een vrolijk , mals en vleyent penfeel voerde.

Onder zijne alderbefte Tafereelen fchatten deKonftken-
ners de met Davids triomf over Goliat befchilderde Or-
geldeuren, in de Kerk tot Alkmaar: ook was hy geen on-
verdienftig Bouwkonftenaar , die het model maakte tot

het Huys van den beruchten Bouwheer Jakob vanKam-
feriy die aldaar den grooten Orgel ordonneerde. Op den
grooten Doelen tot Alkmaar hangt ook een groot Tafe-
reel by dien Cefar van Everdingen gefchildert, zijnde

daarop gekonterfyt den op die tijd leevenden Adel,
I Tweede Deel. Z bene-
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benevens de Krygsraaden der Schutrers. Alle die Beel-

den zijn leevensgroote en konftiglijk gefchildert, zodat

alleenlijk dat een Tafereel voldoende is om zijnen lof re

bepleyren, en ook het proces dien aangaande re winnen.

Hy ftierf op het jaar duyzent fes hondert negen en zeven-

tig, en geeft ons daar door de gelegendheyt om terloops

een woord te fpreeken van zijnen Broeder

JAN van EVERDINGEN.
Die Man was ook geboren tot Alkmaar, en is een goed

Schilder geweeft in her ftil leeven ; doch die niet fchil-

derde om den broode, maar uytluft, als die een ander

beroep had, zijnde hy een Pleytbezorger, anders een

Prokureur der Rechtsgedingen.

ALDERT van EVERDINGEN

Ts een tweede Zoon geweeft van den Geheymfchryver
jfan van Everdingen , en was den Broeder vmCezarvan
Everdingen , geboren tot Alkmaar , in den jaare duyzent
fes hondert een en twintig. Zijn LeermeeftersindeSchil-

derkonft waaren Roelant Savery , en naderhant Gieter

Motyn j onder wier opzicht hy zo merkelijk vorderde,
dat zy het tot hun glorie telden hem te hebben onder-

weezen.

De ftad Amfterdam bezit veele prijswaardige Tafc-

reelen van dien Konftfchilder, dewelke on wederfpreeke-
lijk doen blyken, dat hy een braaf Schilder is geweeft*

nkt in eenig deel van de Schilderkonft, maar bynaar in

alle de deelen, als by voorbeelt. Hy fchilderde fraaije Land-
fchappen, geftoffeert met wel getekende en vrolijk ge-

koleurde Dieren en Menfchen, alles om het eelfte behan-

delt en uytgevoert. Op zommige ftukken ziet men dich-

te







der N E D ERLANDERS, 179

te Bofïchen , die het oog niet kan doorbooren , en ginds
vertoonen zich de getrofte en dartelencje meyen, 20 kon-
ftiglijk getoetft, dat zy fchijnente ruyflchen tegens de he-
melsblaauwe luchten , en dryvende wolken. Dan wederom
fchilderde hy klatterende watervallen , en gevaarlijke Zee-
ftormen , waar in hy de fchuymende branding van het
zeewater tegens de fteyle rotfen, en de dunne affluyven-
de fprenkelingen, zo aardiglijk wift te toetfen en te klik-

ken , dat die wijze onnavolglijk fchijnt voor veele hedens-
daagfche Schilders. Maar inzonderheyt munte hy uytïn
het verbeelden van Noordfche gezigten, of Sparreboomen-
Landfchappen , waar toe hy eenmaal tegens wil en dank
een fchoone gelegendheyt opdee , toen hy na een zeke-
re plaats, gelegen aan de Ooftzee, docht te vaaren, en door
een Storm wiert genootzaakt op de kuft van Noorwegen
te belanden. Die zelve handeling, die hy hadinhetfchil-
deren , behielt hy ook in zijne gekoleurde tekeningen

,

waar van er den Heere H. Tonnemans zeer fchoone be-
waart in zijn berucht Konftkabinet van uytgekipce Teke-
ningen.

Vorders was dien Aldert van Everdingen een naarftig
Konftfchilder, een kerksgezint Litmaat, en een verftan-
dig Man j drie witte Eenhoorns in het gros der Schilders,
die doorgaans zo naarftig zijn in het fchüderen, als een
Spanjaart vlug is op zijn gang j die meeftentijds eens na
de Kerk loopen als zy niet meer konnen gaan $ en die
door de bank hun verftant doen blijken uyt hun zeedi°-
gedrag en voorbeeldelijke leevenswijze. Hy zag het Land-
fcbap zijns leevens door de Dood afhouwen, iadeSlacht-
maand, in den jaare duyzent fes hondert vyf en zeven-
tig.

Z % ADAM
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A DA M PYNAKER
Is

geboren inhet DorpPynaker, tuflchen Delf en Schie-

dam , in den jaare duyzent fes hondert een en twin-

tig. Hy wiert ook Roomsgezint en trok naar Italien,

alwaar hy zich drie jaaren lang vlytiglijk heeft benaar-

ftigt in het tekenen nahetleeven, en in het kopieeren van

fchooncSchildereyen.Het fchoonfteTafereel dat ooit by de
Konftkenners bekent , en by onze Oogen is gezien geweeft,

is een heerlijk konftftuk by dien A. Tynaker gepenfeelt , en

verbeelt een Transportfchuyt , vol gewoel van Beeldenen
anders, en hangt in het befaamt Konftkabinet van den

Heere Tieter de la Court vander Voort , tot Leyden. Wy
zullen den Leezer de fchilderwijze van dien verdienfti-

gen Landfchapfchilder mededeelen , in de fchilderachti-

ge befchryving die den Dichter ¥. Verhoek daar van heeft

opgeftelt in de navolgende vaerzen.

D41S wind het kloek penfeel meervelds, nu alle wanden
Der zaale ftaan bemaalt met konftige waranden,

En groene boflchen, door de morgenzon beflraalt,

Die glansryk uyt de kim op wilde kruyden daalt,

Den
4
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Den dag fchept, dat wie konft verftaat, ftaat opgetoogen.
En waant Italien tè aanfchouwen met zynê oogen.

Zo zag Vorft Hannibal van de' Alpen neergedaalt

Door de aardige Natuur een gouden oogftgemaalt,
En hitfte 't krygsvolk op , door 't zien dier fchoone

landen

,

Terwyl dat oogvermaak den luft deed watertanden.

Men vind de fchikkonft hier natuurelyk verftaan.

Den voorgrond is met kruyd en ftammen ryk belaait,

En uytgevoert, als 'teerft dat ^t oog komt aan tefchou-

wen.

Men ziet de gronden voorts al meer en meer verflouwen
En deynzen mylen ver , tot daar het bleek azuur
Der bergen wort geverft , met glans van 't zonnen

vuur.

Hier fteekt de rots zyn kruyn ten Hemel, woeft bedekt

Met heggen,ruygte, en braam, by klimop los omftrengelt.

Men let , hoe aardig haar natuur door kleuren mengelt ;

Hoe mild , zelfs aan den fteen , zy haar cieraaden geeft,

Terwyl een gantfche ftroom van boven neerwaards

{treeft

,

Het water ruyfcht en bruyfcht , en iluyft gelyk een regen.

De zilv're beek bevocht de daalen , ftroomt een zegen

Van Vruchtbaarheyt hun toe, het half verflen fte groen

Schept leeven, groeit en bloeit in 'tedelfte faifoen.

De boomfchors ruyg van mos verheelt hier de eyk, die

ruftig

Drie Eeuwen ftant houden vertoont zich groen en luftig,

Gelyk den berken boom gekent wort aan zyn baft

:

Hun kruynen bruyn en digt, met bladeren vermaft,

Befchaduwen den grond, en ftuyren Febus ftraalen.

Den Harder kwinkeleert in deeze groene daalen

,

Z 3 En
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En fpeelt een veldlied op den driefprong, daar 5

1 gelüyt

Een dubb'len weerklank kaatfc , en nabaauwt zync

fluyt.

Terwyl de KoeieenGeyt, en Schapen zich verzaaden.

My dunkt ik ftap al ree door dartle wilderniflen

Der weel*ge kruyden,en door 't ruyflfchen van de blaan.'

Al wat het oog vermaakt lacght ons hier lieflyk aan $

Tynakers konftpenfeel braveert dus de tapyten,

Die lam en ftyf, en hart, in 't kort haar kleuren flytenj

Gelyk de bitt're nyd verbleekt op 's mans befcaan.

Hier kan Heer* Backer, als 't geboomte, ontbloot

van blaan

,

En 'tgrazelooze Veld behyzelt ftaat, met duynen

Van jachtfneeuw overftolpt , deez' bladerrykekruynen

Befchouwen , groen van loof, een Zomer voor het oog.

Hier kan hy afgeilooft door Staatszorg, weer den

boog
Ontfpannen> zich in dees befpiegeling verluften , &c.

* Die Adam Tynaker ftierf in den jaare duyzent fes hon-

den: drie en zeventig j doch zyn Lof zal gelyk als zyne

gloeiende Landfchappen , eeuwiglyk groenen. ZynKon-
terfytfel ftaat op de plaat D, boven dat van zyn Konft-

genoot Aldert van Everdingen.

KORNELIS de MAN.
Die Konftenaar was by geboorte een Delvenaar, die

aldaar ter weerelt kwam , in den jaare duyzent fes hon-

dert een en twintig. Hy begaf zich al vroeg op de reys,

en belande eerfc te Parys, in welke Hoofdftad hy zich

een

* Komelis Backer , Schepen, Raad, en Bewindhebber der Ooftindifche

Maatfchappy tot Amfterdain.
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een jaar ophield, en om zich vlytiglyk te oefenen in de
Schilderkonft , en om de Franfche taal te leeren, en daar

op nam hy de gang op naar Italien, en bleef halce hou»
den te Florence, de Hoofdftad van den Groot Hartog van
Toskanen. Hy trof aldaar een Edelman aan, by den wel-
ken hy twee jaaren over een boeg fchilderde> waar na hy
zich begaf na Romen, alwaar hy naarftiglijk onderfchey-

de Italiaanfche Konfttafereelen gelukkiglijk kopieerde.

Romen wars trok hy na Venetien , in welke Zeeftad hy
overvloediglijk Liefhebbers ontmoete, die zich van zijn

penfeel bedienden.

Na dat hy nu by de negen achtereenvolgende jaaren in

vreemde plaatfen gegeeten en gedronken had, kreeg hy trek

|na de Delfiche krentekoekjes van zijn Geboorteplaats»

jdes nam hy zijn te rugreys over de Alpfche gebergtens,

ien belande gelukkiglijk in zijn bemint Delf , alwaar hy
j'tzedert is verbleeven, en braave proeven en Autentieke
bewijzen van zijn Konft heeft nagelaaten. OpdeChirur-
jgijns kamer tot Delfis een groot ftuk te zien, gefchilderc

by dien Komelis de Man , waar op hy de Regenten van
ihet Gild der Wondartfen , en verfcheyde Stads Genees*
'heeren heeft gekonterfijt. Ook zijn er veele huyzen bin-

inen Delf, die noch dagelijks pronken met eenige kleyne
jgefchilderde Gezelfchappen van Heeren en Juffers, ge-
jpenfeelt by dien Konftfchilder, die dit leeven uyttrok^
in den jaare duyzent zeven hondert en fes., zonder kind
'of kraai na te laaten.

GERBRANT vanden EEKHOUT
Was een Amfterdammer, geboren op den negentien-

den van de Oogftmaand, op hetjaar duyzent fes honderc
jcen en twintig. Hy is een Leerling geweeft van den groe-
ten Konftfchilder Rembrant van Rjn 9 en behielt deszelfs

fchiL
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fchilderwijze rot aan zijn eynde, uytgezondert dat hy
op veele ftukken de achtergronden wat klaarder heeft ge-

houden als die van zijn Meeftcr. Veele Konterfytfels

fchilderde hy, die konftiglijk, natuurlijk en krachtiglijk

zijn gepenfeelt, en noch wel gewilt worden by de kond-

lievendenj en onder die Konterfytfels is dat van zijn Va-
der het minfte niet , welk Portret noch hangt by den Neef
des Konftfchilders Gerbrant van den Eekhout,

t

Doch hy was noch grooter Hiftoriefchilder als Konter-

fijter. Daar is een Tafereel gezien geweeft by ArnoldHou*

braken , verbeeldende Kriftum gezeten in den Tempel on-

der de Joodfche Leeraaren , zijnde op het weezen des Za-

ligmaakers den Yver in het onderwijzen, en op de tro-

nien der Toehoorders de verwondering en de achting voor

deszelfs bovenmenfchelijke Wijsheyt , zo natuurlijk uyt-

gebeelt, dat men daar in als in een fpiegei kon bekennen,

dat hy een Leerling van Rembrant van Ryn , en ook wel

den alderbeften Leerling was geweeft in het flipt navol-

gen dier Karakters. Noch wort er onder zijne voornaamfte

Konfttafereelen getelt , daar den ouden Hoogenpriefter

Simeon den Heere Jefum Kriftum in de armen vat, welk

ftuk behoort aan den Heere Jakob Hinlopen, en by den

Dichter Jan Vos wiert bekranft met de onderftaande

vaerzen.

Maria komt haar Kind , haar God ten offer draagen.

Zo wort het Tempelrecht van dê oude wet volbragtv

Wie dat de wet voldoet zal God in all's behaagen.

Nu ziet men daar al de' Aard zo lang na heeft gewagtj

't Verlangen naar een zaak fchijnt alles te verlangen.

Zo was 't met Simon die wy vol van vreugd zien

flaan.

Wie 'tal omvangen heeft wort hier van hem omvangen,
Wat
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Wat God zijn volk belooft wort op zijn tijd voldaan.

d'Onfeylb're waarhcyt komt al fchijnt ze lang te wach-
ten.

Hy armt denzoone Gods, den Geeft van God in 't

hert.

Is 't wonder? neen, hy heeft God zelfs in zijn gedachten.

't Vernuft is heylig dat van God bezeten wert.

Nu hy hetleeven ziet, wil hy het leeven derven.

*t Onfterfelijk leeven krygt den menfch door 't deugzaam
fterven.

Hy daalde ongetrouwt ten grave., op den twee entwin-
tigften van de Hooimaand, in den jaare duyzentfeshon*

dert vieren zeventig. Zijn Konterfytfel ftaat op de plaat

E, nommer een.

JORIS van Z O N

Is geboren tot Antwerpen , die fchoone Meloenbak in

het voortbrengen van konftrijke Schilders, in den jaare

duyzent fes hondert twee en twintig. Hy was een goed
Bloem-en Fruytfchilder, die ook een Zoon heeft nagelaa-

ten, die zijne voetftappen in de kwaliteyt van een ver-

dienftig Schilder kwam te volgen. Zijn dood is ons nooit

ontcyfert, gevolglijk zal -'t beft zijn er niets over te pa-

pegaayen.

EMANUEL MURANT
Is een Amfterdams kind, geboren in het jaar des voor-

gaanden Konftfchilders , doch in een anderen ftijl. Die

C. Murant fchilderde Hollandfche Dorpen en Land-
gezigten, en hy fcheen voornaamelijk geftelt op hetver-

jeèlden van Boerenhuyzen en bouwvallige hutten, diehy
10 uytvoeriglijk penfeelde, dat men de fteenen, wonderlijk

Tweede Deel. Aa geko-
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gekoloreert, kon tellen , waar door zyn konftpenfeel minder

Tafereelen heetc ter weerelt gebrogt, als den vaardigen

Te/earitto , of den in fnelheyc van fchilderen beruchten

Luca va prefto. Zijn Broeder David Murant, woonach-

tig tot Amfterdam , bezit wel de meefte ftukken , dewel-

ke hy in de Nederlanden heeft gefchildert, dewyl hy

veele jaaren in Vrankrijk en elders zich heeft opgehou-

den. Zijn Meefter isgewceft, Fïlip IVouwerman , dien

wonderlijken Konltfchilder , wiens leeven wy reeds heb-

ben verhandelt. Den Schilder E, Muraut ging fcheep na

de Eiifeefche laage Landftreek, op het jaar duyzent fes

hondert en zeventig 5 in welke ftreek wy hem laaten ver-

blyven, om de vier Heemskinders , die vier Konftfchii-

ders op te roepen , waar van in het voorftegelit komtaan-

(lappenj

WALLERANT VAILLANT.
Die Konftenaar was geboortig van Rijflei , in denjaare

duyzent fes hondert drie entwintig, en leerde de Schil'

derkonft tot Antwerpen , by den beroemden Erafmm
Quellïnus , onder wiens liefdaadig beftierhy zodanig toe-

nam in de Konft dat hy een Konterfytereneen braafTe-

kenaar met het Kraion is geworden. Die laatfte konft

deelde hy zijnen broeder Bernart mee, nadien hy Walk-

rant zo veel te doen had als hy kon, omKonterfytfelsin

olieverwen te maaien.

Hy trok na Frankfoort om de Krooning van den Key-

zer Leopold te zien, alwaar hy de eer had van dien Vorft,

benefTens verfcheyde Prinflen , Afgezanten, en andere

Grooten te konterfljten, zo dat hy minder geld verreyfdc

op die Krooning als veele andere Nieuwgierigen. Nadat

die Krooning over was., ging hy na Vrankrijk met den

Maarfchak de Grammont, die hem aanbood aan den Ko-
ning»
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ningj wiens Konterfytfelhyfchilderde, benevens dat van
de Reine Mere j den Hartog van Orleans, en de voor-
naamfte Hovelingen. Hy verbleef te Parijs vier achtereen-

volgende jaaren , als wanneer hy kwam afzakken na de
Nederlanden, en zich met der woon nederzette tot Am«
fterdam, daar hy zich 'tzedert opgehouden, en een on-
eyndig getal welgelijkende Konterfytfels heeft gefchil-

dert.

Die JVallerant Vaïllant was een groot Yveraar in het
voortzetten van de Schraapkonft, anders bekent by den
naam van de Zwartekonft , welke konft hem Prins Ro-
bert den Opperadmiraal van Engelant had medegedeelt,
welke Vorft den aldereerftc Uytvinder van die Konft,
en van het Prins Roberts metaal is geweeft. Dien adelij-

ken Uytvinder had Vaillant doen belooven , van die Konft,
aan niemant te zullen leeren, veel min gemeen te maa-
ken, welke Belofte hy ook heyliglijk nakwam, hoewel
het hem noch in 'teynde mislukte, op deeze onvoorzie-

ne wijze. Hy gebruykte tot het bewerken van die Zwar-r

tekonfts plaaten eenen ouden Man , dien hy veel goed be-

wees, en naderhant nam hy uyt medelijden den Zoon
yan dien Ouden tot zijn Knecht, dat hem zuur opbrak,

iewijl dien Deugeniet zijn Vader dwong, onder bedrey-

^ing van te zullen gaan loopen, om hem dat geheymte
Dntdekken^ van welken vond hy eenflegtgebruykmaak-
:e. Zo dra had hy de gereedfehappen niet gezien , en een be-

grip van de behandeling dier nieuwe Konft gekreegen ,

|)f hy bediende zich daar van tot kleynachting van die

conft, en tot het bederf van zich zeiven. Hy veylde dat
£eheym voor geld aan Jan Alleman, die graag was om die

;fonft te leeren > doch dewijl hy niet gewent was zo diep

: n de penningen te taften > verviel hy eerft tot dronken
lirinkèn , en eyndelijk tot de uyterfte Armoede , een waar-

Aa 2 digc
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dige belooning voor zijne fchelmftukken , en met hem
verviel ook de achting van die konft, en is 'tzedertniet

verreezen.

Die fVallerant Vaïllant wiert by de Dood zo lang ge-

fchraapt , tot dar er geene Druk van de Leevensplaat

meer kon komen v des gaf hy 'tfpel op, en hemelde, in

den jaare duyzent ics hondert zeven en zeventig, endaar

op vcrfcheen zijn Broeder op het tonneel der.edcle Schil*

derkonft, genaamt,

JAN VAÏLLANT.
Die Schilder leerde de konft by zijn Broeder Wallerant

Vaïllant , doch het fcheen dat hy tot geen Schilder van

een lange duur was voorgefchikt, als die na Frankfoort

gaande om aldaar de Schüderkonft te oefenen, in ftee van

*P'tc~tura een handvol vleefch en bloed in den arm nam, en

met een Frankfoortfche Juffer trouwde, waar door hy

gelegendheyt kreeg om in ftee van tepenfeelen, te koop-

manfchappen, welk Beroep wel zo voordeelig, en ook

wel zo veele gevaaren onderhevig is, zodat wy hem zul-

len ovetflaan, om te zeggen wat er te fchryven valt over

den derden Broeder,

BERNART VAÏLLANT.
Die Konftenaar was altoos den Reysgenootgeweeft van

den Konftfchilder Wallerant , zijn Broeder, en verkreeg

een grootcn naam wegens zijne krachtiglijk gekraioneer

de, en daarby natuurlijk gelykende Konterfytfels. Hy
was woonachtig tot Rotterdam , en kwam fchielijk en

onverwacht te fterven tot Leyden. Hy was een Man van

een voorbeeldelijk gedrag, die in den Kerkendienft van

de Walfche Kerk tot Rotterdam de Waardigheyt van

Diaken bediende,

ja



dek NEDERLANDERS, 1S9

JAQ.UES VAILLANT.
Had ook de Schilderkonft geleert by zijn Broeder

WalHeraut , en hy bezuynigde zo naarftiglijk zijne uuren,
dat hy geraakte aan het Hof van den Keurvorft van Bran-
denburg tot Berlijn , voor welken Vorft hy verfcheyde
fchoone Hiftorieftukken en Konterfytfels maalde. Die
Keurvorft fchikte hem ook na Weenen , alwaar hy den
Keyzsr konterfyte, die hem befchonk met een gouden ke-
ten en daar aan een goude Medaille Die Jaqnes was reeds
tweejaaren in Italien geweeft, en had zichvoornaamelijk
opgehouden te Romen, daar hy ook in de Schilders Bend
geraakte 3 en gedoopt wiert den Leeuwerik. Hy ley hec
geen aan hem (terflijk was af te Berlijn, en legt aldaar be«

igraaven by den jongden Broeder, Andries Vaillant, die
een goed Graveerder is geweeft ., en in het prilfte van zijne

Xentejaaren Doodskruyden ging plukken voor de Schik-
godinnen.

JAKOB van der DOES
Is

geboren tot Amfterdam , op den vierden van de Louw-
maand, op het jaar duyzent fes honden drie entwin-

4* l Hi
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tig, uyt zeer fatfoenlijke Ouders, want zijn Grootvader

was Geheymfchryver van de vermaarde Koopftad Amfter-

dam geweeft, en zijn Vader bekleede het Ampt vanSe-

kretaris van de Aflurantiekamer in die zelfde Hoofd ftadj

doch was te goed, of te los, en ging te grond door eene

onbedachtzaame Borgtogt. Na's Vaders dood beflootmen

van den Zoon Jakob van der 'Does de Schilderkonft te

laaten leeren by Niklaas Moojaart , om zich daar op te ge-

neeren.

Na eenige jaaren zich behoorlijk in die konftgeoefenC

te hebben, onder het opzicht' van dien Meefter, geraak-

te hy zo ver dat hy op zijne eyge vleugels kon gaan zwee-

ven, derhalve vloog hy van het YnadeSeine, van Am-
fterdam na Parijs, oudeen entwintig jaaren , en vandaar

wandelde hy te voet na Romen. Zo dra als hy langs de

Poort del "Populo in Romen trat, ontmoere hy aanftonds

verfcheyde Nederlanders, alle Schilders die hy had ge-

zien en gekent in Hollant., die hem hartiglijk verwei.

komden , en in de naafte Herberg wilden fleuren , wel-

ken laatften artijkel hy uyt hoofde van een leedige beurs

weygerde. Doch die Knaapen lieten zich zoligtelijkniet

afwijzen, maar drongen hem fchoorvoetende met fchouders

en met elleboogen in eennabuurig Wijnhuys, waar op hy

het hooge woord liet uytborrelen , met zich te verklaa-

ren ; T>at hy zo min van Geld was voorzien als vanfchoon

tinnen , en dat hy voorneemens was van zich te begeeven in

dienft van zyn Heyligheyts troepen , om daar langs den Hon-

ger , die V zedert eenige tyd een toeleg op zyne daagen had

gemaakt , te kontramineeren. De Nederlanders begonnen

eens hartiglijk te lacghen over die wanhoopende rcfolu*

tie, en zy fpraaken hem alle eenpaariglijk een hart in 't

lijf, met belofte van hem in geen verlêgendheyt te zul-

len laaten, en tot een proef op de fora maakte zy hem
Bend'
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Bcndvogel dien zelven avond, en doopte hem den Tam-
boer , dewijl hy al te kort van geftalte was om voor een Sol-

daat demonftering te pafieeren, en daaropwaarenallede
wonden geheelt , en alle de reysmoeielykneden vergeeten.

Hy woonde verfcheyde achtereenvolgende jaaren te

Romen, daar hy vlytiglijk tekende en fchilderde$ en na
veele fchoone fchilderyen, en voornaamelijk na de Konfl:

van Bambnots ftudeerde. Doch hy maakte geen grooten
opgang , aangezien hy zich niet zeer bemint wift te maaken
door zijne leevenswijze , als die meeftentijds zo ftilz wijgent
als een Karthuyzer, zo droefgeeftig als een gekerkerden Ab-
dysheer, en zo vriendelyk van uytfpraak was als een oude
Waldbroeder, alle Eygenfchappen die beter een Paap van
la Trappe, als een Nederlands Konftenaar voegen. Daar
by was hy zo minyverig van zijne Mededingers na de
lauwerkrans van de Schilderkonft, als een Italiaan jaloers

is over de welgemaaktheyt, en over het verftant van zijne

Medevryers, zo dat hydikmaals den Schaapharder, dien
eerften Uytvinder van de Schilderkonft, vervloekte, en
op hoop dat het mogt komen te beteren, na het Vader-
lant wederkeerde. Voor zijn 'thuyskomft was zijn Moe-
der geftorven, waar op hy zich met er woon begaf na 3

s

Gravenhage, vergefelfchapt met zijn Sufter die dehuys-
houding waarnam tot dat hy trouwde met de Juffrouw
Margarieta Boorfers , een Liefhebfter van de Têken-en van
de Schilderkonft, met dewelke hy veel Geldsbehuu weiijk-
te. By die Vrouw gewan hy vier Zoonen en eene Doch-
ter, waar op hy het ongeluk kreeg van haar te verliezen,

op het jaar duyzent fes honderteen en feftig, waar door de
,

yoorige Sufter op nieuws by hem kwam om het Huysbeftiec
waar te neemen als vooren. Jakob vander 'Does was doo-

,

delijk bedroeft over dat verlies, en om dat hy haar teder-

lijk beminde, en dewijl hy door die dood een jaarlijks in-

komen.
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komen van zeven hondert guldens Lyfrenten kwam te der-

ven, des verviel hy eerft in een groote lufteloosheyt, en

naderhant in een luye traagheyt, waar door hy in de eer-

de vier jaaren geen penfeel in de hand beierde te nee-

men j dat ons bedunkens een flegt hulpmiddel was om dat

verlies van die jaarlijkfche zeven hondert guldens te her-

dellen. Vervolgens begon hy nu en dan een ftukje onder

handen te neemen, maar met zo min yver, als een mach-
teloos Man zich van de Huuwelijksplicht kwyt met een

ionge graage Bèdgodes, waar door zijne Bloedvrienden

hem het Sekretarisampt tot Slooten buyten Amfterdam
bezorgden, bevreeft dat hy anderszins mogt komen te

vervallen in de befmettelijke Armoede. Dat de Ampten
en Waardigheden de Stervelingeneen hart onder den riem

fteeken , bleek aan Jakob vander 'Does, die fluks de ver-

droogde penfeelen met moedenyver opvatte, het Fa-

let dat er zo beftooven uytzag als een verwaarlocfde

Tournooizadel in de vuyft greep, en den Oliebakfchoon
maakte , waar in een grooter tal verdikte Onderdaanen van

Beëlzebub dreeven,alser Vliegen zwarmen over de faffraan-

kleurde Delffche Korentekoekjes , en die toen een Schildery

opfchilderde,diehy pas zeven jaaren geleden had begonnen
Hy trouwde voor de tweede maal met een Juffer die.'

hem ook een fraaie ronde fom ten huuwelijkbrogt, by de-

welke hy eenen Zoon gewan , welke tweede Gemalin
hy korts daar aan kwam te verliezen , waar op hy een

voorneemen nam van geen derde Trouwklos af te hafpe-

len, maareen deugdzaam Weduwenaar te verblyven. Den
Konftfchilder Kareldu Jardin was zijn groote Maat, alhoe-

wel zy meeftentyds harrewarden over de Schilderwij-

ze, aangezien hy y^ö^voordebruynefchilderwyzewas,
en Karel de heldere verdedigde -

t doch waaren en bleeven

echter altoos goede Vrienden.

Voor
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Voor de reft was hy een goed Schilder in aardige Land-
fchapjes, geftoffeert met Schaapjes, Lammetjes , Geyt-
jes, Kruydjes, en alzulke aangenaame verkiezingen, die

natuurlijk getêkent, fix behandelt, en zo wolachtig waa-
ren gekonterfyt , dat er maar weynige Schilders hem heb-
ben geëvenaart , ver van hem te verbeteren of te over-

treffen.

Hy nam eyndelijk affcheyt van deeze weerelt, en van
zijn droefgeeftig humeur , op den zeventienden van de
Slachtmaand, des jaars duyzent fes hondert drie en ze-

ventig, nalaatende twee Zoonen en eene Dochter van
;ijn eerfte, benevens een Kind zijnde eenJongen van zijn

ongfte Huuwelijk, uyt welke Kinders er een een Konft-
:htlder wiert, die wy op zijn beurt zullen gedenken.

THE O DOOR HELMBREKER
Was een Haarlemiet, geboren op het jaar duyzent fes

ondert vier en twintig, een wakker Konftfchilder, die

^et grootfte deel zijns leevens doorbrogt in Italien, zo
at de Nederlanden niet veele Konfttafereelen van dien

Isrdienftigen Theodoor bezitten. De Romeynfche Konft-
jsnners betuygden een origemeene achting voor zijne Ta*
ireelen, die zy al ommers zo hooghfchattenalsdeftuk-

l2n van BambootSi en die noch hedensdaags met Lanta-

|:ns opgezocht, en betaalt worden met aanzienlijke fora*

jen.

i Arnold Houhraken fchryft, dat hy een fchoon Tafereel

jj^eft gezien , gefchildert by den voornoemden Theodoor

fclmbrêker , dat op die tijd berufte in het Konftkabinet van
lm Konftbeminnaar Tïeter Klok tot Amfterdam, welk
Jak hy fchilderde in zijn befte Eeuw, op het jaar duy*
|:nt fes hondert een en tachtig , dat was , dertien jaaren?

|)or zijn overlyden. Dat Tafereel verbeelde een Italiaans

vTw£ede Deel. Bb Kloofter,
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Kloofter, geflofFeert met konftryke Mannetjes, Vrouw-
tjes, Kindertjes, en onder die grootemeenigteeenige ver-

minkte Beeldjes, beneffens verfcheyde Pelgrims, dieuyt

een groote Ketel wierden gefpyft , dooreen Franciskaner

Kloofterbroeder , die hun de Soupe uytdeelde met een

groote pollepel. Het fraaifte ftuk dat ons ooit gebeurde

te zien, gemaatt by dien yoornoemden Konftfchilder,

verbeelde een Italiaanfche Markt, vervult met fchoone

Romeynfche Gebouwen, en een ontelbaare meenigtevan
alderhande Beeldjes, beftaande in Leegloopers * Koopers

en Verkoopers, voorzien met keurlyke gefchilderde vo-

gels , dieren , vruchten , en alzulke voorwerpen. Dat Ta-
fereel behoorde op die tydaan den Heer N. van den Berg,

Schepen tot Gent in Vlaanderen, die een fchoon Kabinet

bezat vol uytheemfche eninlandfcheKonftfchilderyen.

De Dood , die den beften broeder niet is, floeg zo har-

tiglyk op den helm van Theodoor Heimbréker met zyn on-

wederftaanbaare Zeys, dat dien Konftfchilder cerft in een

duyzeling des hoofds , en in die duyzeling uyt den Pi-

keurzadel des leevens neerzeeg , in hetjaar duyzent fes non»

dert vier en negentig , binnen de ftad van het heylig Romen.

NIKLAAS BERCHEM
Is geboren tot Haarlem, op het jaar duyzent fes hon-

dert vier en twintig. Zyn Vader was genaamt Tieter

Klaafz. van Haarlem , die in den beginne Viflchen , e»

naderhant ftukjes fchilderde, waar ophymeeftentydseen
tafeltje te pas brogt, voorzien met allerley foort van Ban-

ketfuyker en verzelt met een zilvere fchaal , of met een

porcelyne fchotel , kom , en zulk foort van fnorrepype-

ryen. Die Vader onderwees hem in de eerfte beginfels

der Schilderkonft, doch naderhant kreeg hy verfcheyde

Konftfchilders tot zyne Leermeefters, dsJanvauGoyenj
Klaas
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Klaas Moojaart, Tieter Franfz. Grebber _, Jan Willis ±

en ook onder meer ander den Konftfchilder Jan Bafüft
fVeeninXi zyn Neef, dewelke alle zich hebben beroemt,

dien Fenix te hebben voortgebragt , daar hy aan den an-

deren kant zich heeft konnen beroemen over een groot

getal Leerlingen, die wakkere Konftfchilders onder zya
opzigt en beftier zyn geworden.

Aangaande den bynaam van Bercghem zyn veele ver-

fchillige Onderftellingen , die wy niet zullen herhaalen,

maar alleenlyk de oorzaak bybrengen , die den beroem-

den Konftfchilder, Karel de Moor > er van heeft mede-
gedeeld zo dat voorgeeven waar is, aan Arnold Hou»
braken. Dien Ridder zegt , dat hy dien Bynaam kreeg

by gelegendheyt dat hy het eens vry grof by den Vader
*Pieter Klaa/z. verkerft had , die hem naliep tot in het

huys van zyn Meefter den Schilder^» van Goyen> en

hem dreygde den hals om te draayen , dien voornoemde
Meefter tegens de andere Leerlingen riep, Berg hem %

onderwyl dat hy den Vader tegen hielt , die er anders

mifTelyk mee zou hebben omgefprongen.
! Hy is een heerlyk Landfchapfchilder geweeft, en een

Man die daar by genoegzaam alle de andere deelen van
ie Schilderkonft bezat, en zich zeer zelden van eenan-

der Penfeel bediende als van zyn eygen $ een bekent Konft-

tafereel uytgezondert , zynde het Geval waar den Apoftei

Matheus voor zyn Tollenaarsampt vereert wort met die

tieylige Waardigheyt , op welk ftuk hy zich van J. B Wee»
ninx heeft bedient in het fchilderen van 't dood Wild

,

sn van eenige doode Vogels. De Antwerpfche Schilders

gedraagen zich daar in heel anders , want het heugt ons

toen wy leerden fchilderen by S. Hardimê> tot Antwer-
pen, ftukken te hebben gezien, waar op de Beelden van

M. Eykens , de Vrugten van N. Gïllemans , de Bloemen
Bb 2 van
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van Gajper Tedro Verbruggen „ de fteene Vaazen van AT.

Balliuw , en het Landfchap en de Kruyden by N. Rys-
bregts waaren gefchildert j doch wy haaien die voorbeel-

den niet aan om te pryzen, want daar is doorgaans zo'

veel houding op zo een Tafereel, als er Harmonie is op
een Concert van * 'Duyvels hoeks Muziekanten, dewyl elk

Schilder voor zyn hoofd de Hoofdrol poogt te fpeelen

op het geplemuurt Schouwburg van dat Tafereel, zynde
doorgaans hun zeggen > Bai God ! Kompeer, ik moet ik ik

ooik toonen nen Mieefter tezain.

Maar het is ten hoogde verwonderlyk, dat dien Ru
klaas Bercghem zo veel (tukken gefchildert, en daarop

zo veele onderfcheyde en verfchillige Schikkingen heeft

weeten te brengen , waar door zyne Konfttafereelen zo

min malkanderen gelijken in Ordonnantien , alseenNeft

vol Tirolfche Kruysvogels , of een broedfel van Inland-

fcheKemphaanen malkanderen gelykt 5 een konft waar toe

geen gemeene Kennis , en een ongemeene Vruchtbaar-

heyt van Vindingen, wort vereyfeht. Een van zyne befte

ftukken fchatten de Konftkenners een zeker Tafereel te

zyn, dat den Heere N. vander Hulk> Borgermeefter tot

Dordrecht, hem aanbeftelde te fchilderen, welk ftuk een

bergachtig Landfchap verheelt, geftoffeert met Beelden,

Oflen, Koeyen, Schaapen, Geyten, Kruyden, en zo

voorts, alle om het heerlykft gefchildert, en wonderlyk

jchoon van tegenftelling van lichten en van fchaduwen.

Die zelve Borgermeefter beftelde ter zelve tyd een ftuk

van de eyge grootc aan Jan Both , waar voor elk voor

zyn hoofd, te weeten N. Bercghem en J. Both , zou heb-

ben een fomme van acht hondert guldens , benevens een

Ge*

* Een beruchte plaats binnen Amfterdam bewoost by een flegt en ge«

«marijk Kanaille,
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Gefchenk voor die zich het beft daar in kwam te kwy ren.

Het is maklyk te begrypen dat elk om 't zeerft zich bey-

verde om met dat Gefchenk te gaan ftryken , doch toen

zy hunne Konftfchilderyenden HeereBorgermeeftervoor-
ftelden, prees die hunnen wederzydfcheny ver, engafaan
ieder het voorgeftelt Gefchenk , met deeze woorden

;

1)aar , Heeren , is een Gefchenk voor elk _, want ieder m
het byzonder heeft zyn beft gedaan. Waarlyk dat is het
rechte middel om het Konftvuur te doen vlammen maar
dat middel is zo 'teenemaal buyten de Mode geraakt als

Jiet Glasfchryven,

Daar wort getuygt dat hy by uytnemendheyt lieftallig

was tegens zyne Leerlingen, wier yver hy door onder-
icheyde vaersjes en zinfpreuken wift op te wekken , on-

der welk foort dit onderftaande wel de grootfte neering

had by dien vriendelyken Leermeefter.

Nimmer moetgê uw zelf, Gezellen,

Schoon in 'tleeven moeite fteekt,

En ge er veelstyds 't hooft mee breekt,

Wyi een ander leegloopt, kwellen,
Óf het yy'ren laaten ftaan.

Denk , ik zal weer loon ontfangen ,

Voor myn moeite, en roem ontfangcaj
Als de and're bedelen gaan.

Doch hoe naarftig dien groote Schilder ook was, cch*
Ier kon Mejuffrouw zyne Gemalin, die de Dochter was
van Jan Wils , dien braaven Landfchapfchilder , wel
,eens mee de ftok van een raagbol van onder tegens de
zoldering ftooten , wanneer zy geen geritfel hoorde, om
hem daar door op te wekken, indien hy een uyltjemogc
zitten te vangen voor den Schilderefel. Daar by hielt zy

Bb 3 hem
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hem zo kort van penningen, dat hy fomtyds eenige fraaie

printen ziende, het geld, omdietebekoftigen, moeftgaan

leenen by zyne Leerlingen , waar door hy ook meeften-

tyds in het verkoopen van een fchildcry van zyn maak-

fel, wanneer er die zuynige Dame niet tegenwoordig was,

er altoos zo veele zilverlingen wift achterbaks af te kny-

pen , om die verfchoote penningen te reftitueeren , en

om een printje , daar hy zeer op geftelt was , te konnen

fnoepen. Zo groot een zucht bezat hy voor allekonftige

Tekeningen en printen , beyde van de Italiaanfche als

Inlandfche Konftfchilders,dat hy niet kon ruften noch duu-

ren voor dat hy die papiere konft meefter was , waar op
hy het oog had laaten vallen. Tot een (taaltje daar van

plagt den Konftmakelaar Jan ^Pieterfz. Somer te vertel-

len. Dat hy eenmaal voor de Kindermoord met denfpar-

reboom , van Rafael d'Vrbyn , gefneeden by Mark An-

tonio , feftig guldens dorft befteeden , geen geringe fom

voor eene Konftprint, alhoewel die Ziekte 't zcdert eeni-

ge jaaren weder is verreezen in Groot Brittanje, daarwy
vier Guinees voor eene Print van dien Rafael* en der-

tig ponden Sterlings voor eene niet zeer groote Teke-

ning van dien zelve Konflfchilder, hebben zien beftee-

den.

Niklaas Bercghem flierfop den achtienden van de Sprok*

kclmaand , in den jaare duyzent fes hondert drie en tach-

tig , en wiert ondergedompelt tot Haarlem in de Wefter?

kerk.

JAN en ANDRIES BOTH
Waaren gebroeders, beyden geboren totUytrecht, en

Zoonen van een Glasfchilder , wier geboortejaaren wy
«ergens konnen vinden. De eerfte grondbeginfels van de

T ekenkon ft leerden zy by den Vader, en geraakten ver-

volgens
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volgens by den Konftfchilder Abraham Bloemaart , onder
wiens befcier zy zo vlytiglyk ftudeerden , dat zy binnen
korten tyd als een paar vlugge Vogels hun geboorteplaats

verlieten, om eerft na Vrankryk, en van daar naar Ita-

lien en na Romen, over te vliegen. Zy verkoozendefchil-
derwyze van Glaude Lora'm in de Landfchappen , en
in de beelden ftudeerde zy na Bamboots , welke manier
wel gewilt was in Italien 3 waar door zy braave Meefters,

en binnen een korten tyd berucht zyn geworden. Jan
fchilderde meeftentyds de Landfchappen , en zyn Broe-
der Andries ftofFeerde die dan met Beelden, Dierenen
Vogels, zijnde zy voorts zo vaardig in het fchilderen,

dat het een luft was dat Broederpaar te zien penfeelen.

Het befte Konftftuk van die Broeders , dat in de Ne-
derlanden ooit is bekent geweeft , was wel eer te zien by
den Konftbeminnaar N. de Jode, Droft van het Hofvan

, 's Gravenhage, welk Konfttafereel bekent en berucht was
by de benaaming van het Teftament van Both> dewyl
dat ftuk de loef afftak aan alle hunne andere Konfttafe-

reelen, zo ten opzigte van de zuyvere handeling, als we-
gens de natuurlyke en uytvoerige fehilderwyze. Dat ftuk

had fes voeten in de hoogte, en was breed na proportie,

en op het zelve was de Fabel van Merkuur, die Argus
,
verfchalkt , verheelt in fchoone Beelden , heerlyk getè-

,

kent, en krachtiglyk gefchildert. Voorts was het gant-

fche Landfchap helder, zuyver , en het groen fris en
lieflyk gekoloreert, zynde Jan Both anderszins wel ge-

woon van zyne Boomen en Bladers wat te taanen, ofte
faffraankoleuren.

Die twe? broeders j^# en Andries Both leefden en lief-
:

den malkanderen als Broeders , en zouden zich langer

hebben opgehouden in Italien , indien de Dood hun niet

bad gefepareert door zyn moordgierig ZeyfTen , want
Andries
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Andriet verdronk op een zekeren nacht te Venetien , 20 als

hy pas aan zynGezelfchap een goeden nacht had gewen fcht*

en na zyn logement keerde, welk Ongeluk voorviel, op

het jaar duyzent fes hondert en vyftig. Daar op vertrok

zich Jan Both uyt Italien na het Vaderlant , alwaar hy

wel geacht en betaalt wiert voor zyn kon ft , doch den

verdronken Broeder niet lang overleefde. Tar nobile fra*

trum, een paar wakkere Broeders.

PIETÈR GREBBER
Was een Haarlemiet, een konftig Konterfyter, eneeri

braaf Hiftoriefchilder, waar van noch veele Konfttafe-

reelen te zien zyn by de Liefhebbers tot Haarlem. Ook
heeft dien Tieter Grebber een Sufter gehad Maria ge-

naamt, die geen gemeene Schilderes, en daar byzeerer*

vaaren was in de Bouw-en in de Doorzigtkunde.

GERART SPRONG
Is ook een Konftfchilder geweeft , die zynen Vader die

mee een Schilder was voorby fnorde , en verfcheyde Kor-

poraalfchappen van Schutters fchilderde , welke (tukken

noch dagelyks konnen gezien worden in den Doelen tot

Haarlem.

HENDRIK POT
Was een Konftenaar die bemint was by groot en kleynj

beyde om zyn vriendelyk humeur, en om zyn uytmun-
tende Schildcrkonft. Hy was een braaf Konterfytfelfchil-

der, die de eer heeft gehad van den Koning van Groot

Brittanje, benevens de Koningin , en den voornaamften

Britfchen Adel te konterfyten. In het PrinfTen Hof, tot

Haarlem, hangt een groot Hiftorieftuk by hem gefchil-

dejrt;
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dert, waarop den Triomfwagen van Prins Willem van

Oranje ftaat verheelt -, en in de Schutters Doelen ziet men
een Korporaalfchap van Schutters , na het leeven gekon-

terfyt by dien Hendrik Tot. Doch het beruchfteenatder-

befte Konftftuk van dien Schilder was het Treurfpel van

Judith en Holofernes , waar op hy het uyterfte vermogen
van zyn konft had te koft gehangen, -welk Tafereel be-

rufte in het Konftkabinet van den Heere N. Hofman s

zo wy Theodoor Schrevelius vermoogen te gelooven.

KOR NE LIS W-IE RINGEN
"Was een Tarbroek die de zee lange jaaren had be-

ploegt , en die daar by grondiglyk den gantfchen toeftel

van een Schip kende, gelyk als hy ook niet onervaaren

was in de konft om dat watermonfter te beftieren, waar
door hy als 't op den nyprok aankwam kon doorgaan voor
een Scheepstimmerman, en voor een Stuurman. Hy wift

zich vervolgens konftiglyk te bedienen van die kennis
toen hy de Vaart den bof gaf, en het tekenen van zeen
en fcheepen opzette, waar in hy zo verre vorderde, dac
hy met, er tyd een braaf Zeefchilder wiert, die voor den *
Konftfchilder -'Hendrik Vroom de vlag niet behoefde te

ftrijken.

Het luft ons niet om verfcheyde andere Schilders, die
den voornoemden Theodoor Schrevelius alleenlijk by hun-
ne refpektieve naamen oproept , alhier aan te haaien, uyt-
gezondert een paar, in welkers Leevensbefchryving wy
ons by of ontrent zuilen bedienen van de eyge woorden
des Schryvers.

[FLORIS van D Y K.

i' Zo ghy een Schilder zoekt, zegthy, die allerhande
J/nichten kan fchildcren* hier hebje F* v. Tlyk, die de
Tweede Deel.

""
Cc belufte
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belufte Vrouwen , ja óie de Vogels zou konnen lokken
en verfchalken door zijne konftpenfeelen.

Noch rept dien Schryver van Roelant van Laar > een
Konftfchilder en broeder van Tieter van Laar , beneffens
van eenige andere Glasfehryvers, die wy zullen overftap.
pen, om ons te begeeven tot den konftrijkcn Schilder

PAULUS POTTER.

Die verdienftigen Konftenaar is een Edelman by geboor?

te, gefprooten uyt het Adelijk Stamhuys van de

Heeren van Ëgmont, die heteerfte dagligt befchouwde

in den jaare duyzent fes hondert vyf en twintig. Zijn

Grootvaader Gieter S'monfz. Potter , die Geheymfchry-

ver en Penningmeefter van de Hooge en laage Zwaluw*
is geweeft , trouwde met de Dochter van den Heere Pau-

lus Bertius, PenfionarisvanEnkhuyzen, by welke Huys*
vrouw hy eenen Zoon teelde, genaamt Tieter Totter

%

die in die Stad de Schilderkonft oefende. Die Tiett

^Potter kwam aldaar te trouwen, en gewan uytdatHuu*
weiijk een koppel Zaonen benevens eene Dochter, zijn-

de den Zoon Paulus Potter thans het voorwerp vanon-

&e Leevensbefchryving.
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Die Taulus Totter wiert by zijn Vader , die geen O ver-

vlieger was , onderweezen in de beginfels der Schilder-

konft, en in dat aldereerfte onderwijs gaf hy geen duy-
fiere blijken van het geene hy eerftdaags ftont te worden.

Hy vorderde min by dien Vader door deszelfs leflen

,

als door zijn eygen geeft en naarftigheyt , enhydeezulk
een fprong binnen een korten tijd, dat hy zich fterk ge-

noeg gevoelde om de Enkhuyzer bakermat te verlaaten,

en over te vliegen na het Luftprieel der Vrye Nederlan-

den, het Vorftelijk 's Gravenhage , na het Y en de Am-
ftelweereldftad te hebben bezigtigt in die aldereerfte vlugt

«yt het Noorden. Hy ging woonen op de Bierkaay in

's Gravenhage , beneffens den Bouwmeeftcr en Meeftec

Timmerman, Kiaas Dirkfz. Balkenende, die tien gezon-

de Kinders had getrokken uyt de vermaakelijke Ryfei-

kraam des Huuwelijks , en waar van de oudfte Dochter zo
bekoorlijk fcheen in de verlangende blikken van denjon-
gen Konftfchiider Taulusy dat zijne zinnen wel zo onop-
houdelijke fpeelden op dat zacht Zuyglam, als op zijne

witgewolde Schaapen. Hy won allengskens de wederlief-

de van de jonge Juffer, doch het Jawoord van den Va-
der te winnen was een tweeden artykel , die zo maklijk

niet wilde glyden. Den ouden Bouwmeefter had geen zin in

het beroep van den konftrijkenTaulus *Potter y dewijl die

niets anders fchilderde als Oflen 9 " Koeijen , Schaapen,
Geyten, Bokken, Paerden, met een woord, dewijl hy
alleenlijk Dieren konterfyre, en geene Heeren of Dames,
en daarom uyte hy zich, op het verzoek van zijne Doch-»

ter te willen geeven aan dien Konftfchiider, in deeze ter-

men ; Indien Paulus noch Menjchen fchilderde j zou alles

wel vlotten j maar een Beeftenfchilder is te gering voor een

Bouwmeefters ^Dochter. Dewijl nu den Schilder zich zo
maklijk niet liet afwijzen, maar geftadiglijk hetvoorig

Cc z ver-
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verzoek herhaalde, raadpleegde Meefter Klaas Dirkfz. Bal-
kenende daar over mee eenige aanzienljke Perfoonen, die

hem cenpaariglijk raaden van dien Konftfchilder aan te

neemen tot zijn Schoonzoon, en alzo ieder in het byzon-
der verklaarde , dat zy zich met een diergelijk Verzoek
zouden vereert achten , en hem blymoediglijk tot een
Schoonzoon aanneemen , nam het Huuweljk zijn voort-

gang, en hy trouwde met Juffrouw Adriana Balkenende,

in den jaare duyzent fes honderten vyftig.

Den Bouwmeefter , zijn Schoonvader, was een braaf

Man, en wei gezien by de voornaamfte Perfoonagien in

^sGravenhage, zo dat hy de getegendheyd had, en die

ook werkftellig maakte, om Taulus ^Potter en deszelfs

konft te rekommandeeren, by de Edelen en by de Bor-

gers , waar door dien Konftfchilder een wakkeren fprong

deed, en een grooten opgang maakte, binnen korte jaaren.

Hy was een Man die de Welleevendheyt wift te paaren

met de Schilderkonft , geen gemeene kwaliteyt in een

Konftenaar, waar door hy dikmaals de eere genoot, dac

Maurits, Prins van Oranje, ende voornaamfte Hovelin-

gen, Gezanten, en andere Grooten hem gemeenzaamlijk

kwamen bezoeken, om hem te zien fchilderen , en mee
hem te praatcn. % Ontrent die tijd fchilderde hy een taa-

melijk groot Tafereel voor de Princeffe Douariere Erni-

lia, gebore Gravinné van Zolms, welkKonftftukopheC
oude Hof tot een Schoorfteenftuk zou dienen in een van de
voornaamfte vertrekken. .Doch een .Hoveling, die wel

gezien was by die Vorftin, verydelde dat voorneemen,
met te zeggen ; Dat een fiffende Koe eene al te leelyke

Spiegel was voor haare ePrin/elyke Ö9gen , en daar op be-

hielt den Schilder de fchildery , dewelke wiert afge-

keurt in beleefde termen. Dat berucht Kon fttafereel heeft

'czedert veele achtereenvolgende jaaren beruft, in de Fa*
imlie
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inilie van den Edelen Grootachtbaaren Heere, den Heere
Mufiart, Schepen der ftad Amfterdam, bekent by den
naam van httpffent Koekje j van waar het geraakte in de
handen van den KonftkooperQuirijnvan Biefum } woon-
achtig binnen Rotterdam. A. Houbraken fchrijft , dat den
konftbeminnenden Heere Jakob van Hoek dat Tafereel

van den voornoemden Q. v. Biefum kocht vooreen fom van
twee duyzent guldens, en plaatfte in zijn vermaart Konft-
kabinet, vlak tegens over het alom beruchte en by ons
reeds befchreeven Konftftuk van Gerart 'Douw-, doch of
het aldaar noch te zien, dan of het elders is verhuyft,

konnen wy den Leezer niet zeggen.

Onlangs hebben wy een heerlijk Konftftuk, by dien
Taulus ^Potter gefchildert , gezien tot Leyden , in het

Konftkabinet van een Konftbeminnaar welK ftuk eenige
zinrijke Fabelen vervat , zijnde de Dieren om het konftigfte

gefchildert en getékent , een ftuk dat hy onbetwiftelijk

heeft gepenfeelt in het bloempje zijns tijds. Ook hebben
wy eenige jaaren geleden een by uytneemendheyt fchoon
ftuk van dien Konftfchilder gezien tot BrufTel, by den
Intendant van de Princes van Ifenguien, verbeeldende
ïen Hoefftal, benevens onderfcheyde paerden, die ver-

wonderlijk getékent en niet min konftiglijk en krachtig-
iijk waaren gefchildert $ gelijk als wy eenige Meymaan-
3en na die tijd er noch eenige hebben ontmoet in het ka-
binet van den Heere Frans Greenwoud, waar onder er

;en boven de anderen uytftak, zijnde een wit en een zwart
Paerdje, onverbeterlijk getékent en gefchildert.

Hy begaf zich met der woon na Amfterdam , op het
jaar duyzent les hondert twee en vyftig, op het verzoek
van den Heere N. Tulp, Borgermeefter dier Stad, die
P. Totter wegens zijne ongemeene Konft en voorbeelde-
Üjk gedrag byzonderlijk eerde en bezinde 9 voor welken

Cc 1 Heer
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Heer hy veele Konfttafereelen fchildetde. Hy was een

naai (lig Konftfchilder, die nooit een luchtje ging raa-

pen buycen Amfterdam , of hy ftak een Tafelboekje en

een potloorspen in zijn zak, om daar op alle fchilderach-

tige voorwerpen van Kruyden, boomen, grondenden zo

voorts 3 na te tekenen. De Winteravonden befteede hy

in het etfen van zijne kopere plaaten, die wel gewilt wier-

den by zijn leeven, en noch wel gewilt worden na zijn

overlyden. Daar wort getuygt dat die ongemeene naar-

ftigheyt zijn dood verhaafte, als die daar door verviel in

een longeziekte of Teering, die hem mee fleepte in het

duyfcer graf, in de Louwmaand des jaars duyzent feshon-

dert vierenvyfcig, oud negenentwintig jaaren. Hy legt

begraaven tot Amfterdam, in degroote Kapel, zijne Konft-

ftukken, in ftee van Kinders nalaatende, de eerften vry

duurzaamer als de laatfren.

HERKULES ZEGERS
Was een Tijdgenoot van dien konftrijken T. Totterl

niet min konftig , doch min gelukkig , en die gelijk als den

voorgemelden Konftenaar verdorde in zijne Lentejaaren.

Dien Herkules is een groot Meefter geweefc , opmerkelijk in

zijn keus, vaft in zijn tekening, en zo groots en byzon-

der in zijne Landfchappen , dat hy, by maniervanfpree-

ken, van geheele Provintien fcheen bezwangert te zijn,

dewelke hy , benevens derzelver onmeetelijke uytgeftrekt-

lieden , baarde op zijne Konftfchilderyen , en op zijne

kopere Konftplaaten, genoegzaam zonder den geringften

arbeyt ofte moeite.

Hy arbeyde,ordonneerde,têkende,fchilderde enetfte on-

ophoudelijk , doch hy kon naauwlijks Bekykers , wy
fpreeken van geene Kopers, oploopen. De Plaatdrukkers

brogten met gantfche manden zijne Printen in deKome-
nywin-
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iywinkels, en verkochten die voor fcheurpapier entotpe-
jerhuysjes by de ponden , in ftee van die aan de Lief*

ïebbers te verruylen tegens Kontanten. Hy zag een ze*

eer iets, dat wy noch dagelijks zien, en welk iets on.

:e Naneeven zo min als wy zullen ontduyken , hier in

>eftaande, dat de rampzaalige en onvergeeflijke Schilde-

yen van fommige gerekte en geftrekte Bloedbeulingen
;erkocht wierden tot aanzienlijke prijzen, daar hy inte-

gendeel geen zout in zijne Boekweyte koeken kon winnen
net zijne heerlijke Ordonnanties Den Hond was raazent,

;ijn Konit had de peft 3 niemant dorft er aanruyken, den
khilder leefde als een Schoonhovenfche Steur op de lucht,

i:n ftierf van honger als een tweede Midas , in den over-

doet van zijne Konftfchatten. Hy verzon en was den
erften Uyt vinder van het drukken van Landfchappen
'iel Verfj doch daar (tiet hy desgelijks het hoofd , want die

>rinten waaren zo min geacht op die tijd by de Konft-
iefhebbers van de Printkonft, als de Mengeldichten van
,en Heer en Meefter N. Hoppeftijn thans gewilt wor-
,en by de Kenners van de Nederduytfchc Dichtkunde;
,)aar by klaagde de Huysvrouw van H. Segersj dat hy
1 het Lynwaat uyt de kas, en al wat hy en zy om en
an hadden verdrukte, zonder dat hy er zo veel by over-
won , dat zy van den ontfangft een ftuk Sileziger linnen

on bekofcigen , zo dat hy als een tweede fob noch de
maadwoorden van zijne geliefde Wederhelft, benevens
ijnc overige rampen moeft uyeftaan en verduuren.

I

Eyndelijk en ten laatften fnee ofte etfe. hy een Plaat,

/aar op hy zijn uyterite vermoogen inde Konft aanwen-

de, ja waar in hy , om zo te fpreeken, zich zelven had
•vertrorTen, en des niet tegenftaande kon hy die zelve
>laat niet verpaffea by een Konfcverkooper, dio hem
oefchootj <Dat &yne Trintenen Schilderyen zo willig waa-

ren.
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ren als de Vygen naar Taafche > of als de Vugtfche raapen

na Kersmis %
gevolglyk dat hy met zyn flaat kon gaan op*

drotfen na de Kafteleny van het Tuchthuys > om die by de

Boeven te doen hervormen in Matroozen Tabaksdoozen. Die

fpijc kon den ramfpoedigen Herkules Zegers niet verzwei.

gen , die zich met zijn ongewilde plaat na huys begaf,

er eenige afdrukken van drukte, en toen de plaat in ftuk-

ken kapte als een Britfche Verraader, voegende daar by

door een Profeetifche inblaazing, of wel in arren moede *

<Dat ieder Trint meer T>ukaaten zou gelden na zvn over-

lyden j als hy voor de plaat had geeyfeht by zyn leeven.

Ook wiert die Voorzegging vervult in alle deelen, door

zijn dood opende hy de oogen der Leevenden, want 'c

zedert zijn overlyden wiert ieder afdruk verkocht voor

leftien Dukaaten, zo wy ons zegel mogen hangen aan de

Inleyding tot de Hooge School der Schilderkonft., ge-

pent by den Konftfchilder Samuelvan Hoogftraatcn. Vor-

ders fchrijft dien Schryver , dat den wanhoopende Her-

kules dat laatfte affront zodanig ter harten nam, dat hy

zijne zinnen dacht te miffen, en zijn toevlugt tot de wijn

neemende , viel hy uyt den regen in de floot , want op

een zekeren avond buytelde hy vol en dol 't huys komen-

de van de trappen, zo gelukkiglijk dat hy die kapriool

bedierf, en aldus zijn rampzalig leevenslot onderfchepte

dat hy anders wiskonftiglijk zou hebben moeten overle-

veren van den hongersnoot, geene der minfte kwaaien,

JAN van KESSEL
Is geboren tot Antwerpen , in den jaare duyzent fes

hondert fes en twintig. Die Jan is een groot Meefter ge-

weeft in de manier van den Fluuweelen Breugel, dat is,

in allerhande kleyne Dieren Vogels, Slangen, Hagedif-

fen, Kruyden , Bloemen, en diergelyken, zo fïx getê.

kent
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kent, zo braaf gekoloreert , en zo meefterlijk getoetft,

dat ze in veele deelen niet minder geacht worden by de
doordringende Konftkenners , als de alom beruchte Ta-
fereelen van dien voornoemden Fluuweeien Konftfchilder.

Hy heeft veele (tukken gefchildert voor den Koning van
Spanje, voor de Gouverneurs der Spaanfche Nederlan-
den, en voor andere groote Perfoonaagien , en vermoogen*
de Koopluyden. Het heugt ons dat we eenige jaaren ge-

leden op het Kafteel van Hinderfchelf, tien Engelfche
mijlen boven York, behoorende aan den Grave van Car-
lile, drie kapitaale Konftftukken zagen van dien konft-

rijken Jan van Kejfel , die uyt de beruchte veroovering

van Vigos overgebrogt en gekocht waaren by dat Lord-
fchap. Die [drie Konltftukken, beflaande ontrent fes voe-

ten in de lengte en vyf in de hoogte, waaren befchildert

met Marias Melkdiftels , met Heulbladen en Bloemen,
drie koleurige Amaranthus , gemeene Diftels , en met vee-

lerley foorten van wilde Kruyden , en door de Natuur
gezaayde Gewaffen, geftoffeert met Vlindertjes, Rufpen,
Sprinkhaanen, Spinnekoppen, en meer andere kruypen-
de Diertjes, alles zo heerlijk en zo uytvoeriglijkgefchil-

;

dert, dat er de Konfttafereelen van Jan T)avid de Heem
niet veel voordeel op zouden hebben bevochten , by aldien

men die naauwkeuriglijk by die overfchoone Schilderyen
had komen te vergelijken.

Hy was al ommers zo een algemeen Schilder als den
fluuweeien Breugely en wy hebben de vier Elementen ge-

zien by hem gefchildert, en zo konftiglijk gefchildert,

iat meer als een Konftkenner die zou hebben gegroet
voor Brengels konftpenfeel ; en indien ze al niet by die

conftrijke hand waaren gepenfeelt, ten minden konden
zy er benevens worden opgehangen indekeurlijkfte Konn>
jkabinctten. Het is onbefchrijflijk hoe heerlijk de viervoe-

T\V££D£ D££L. T)d tigC
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tige Dieren waaren getêkent en gefchildert, hoe dun en

doorfchijnenc hy de VifTchen en de Zeefchelpen had

behandelt, en hoe losjes dat de Vogels en de Vlindertjes

waaren aangetoetft by het konftrijkpenfeel van dien ver-

dienftigen KonRfchildQr Jau van Kejfe/: ja deHarnaflen,

de Vaandels , de Keteltrommen , en de Standaarden,

met een woord, alle die halsbreekende Krygswerktuygen,

dewelke hy tot Bruflel in het Arfenaal na het leeven had

gekonterfyt, behoefden de weezendlijke Wapens niet

te wijken in de fchijnbaare Waarheyt. Doorgaans gebruyk-

te hy het leeven, en als het Saifoen hem dat weygerde,

dan bediende hy zich van die Modellen die hy zelfs naar

het leeven getêkent, gemodelt, en voor het grootfte ge-

deelte uytvoeriglijk had opgefchildert. Zijn Zoon Fer-

dinand van Kejjel , die overleden is tot Breda, had een
|

geheel vertrek behangen met die Modellen , van dewelke

hy zich ook meefterlijk wift te bedienen, endatzomak-
lijk, dat hy maar op iets behoefde te denken, om dat

aanftonds te konnen hebben, natuurlijk gekonterfyt naar

het leeven.

Het jaar van zijn overlyden is ons niet bekent, maar

wel de plaats, zijnde hy gehemelt binnen Antwerpen, de

Geboorteplaats van zijn Konft-en Tijdgenoot, die ge-

naamt was

JAN PETERS.
Die groote Zeefchilder wiert geboren binnen de Stad

Antwerpen, in denjaareduyzent fes hondert vierentwin-

tig, en was een van de alderberuchtfte Scheepenfchilders

van zijne Eeuw. Zijne Voorwerpen en Verkiezingen waa-

ren zo vrolijk niet alsdeOrdonnantien vanJanvanKeJfelt
dewijl 'Peters enkelijk doelde om alle die rampen en den-

den, die de Zeerobi>ens oyer 't hooft hangen , als ver-

fchrik-
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fchrikkelijke Orkaancn , donderende Onweeren , gevaar-

lijke Travaaten , en bloedige Zeeflaagen, natuurlijk te ver-

beelden. Voor de red zegt de Schilderkronijk , dat hy
een goed eerlijk Man is geweeft, die Gode en den Key-
zer 't zijne gaf, en met dien lof zullen wy hem laaten

beruften, om te gedenken aan denbraaven Konftfchilder

PETER BOEL.

Dien beroemde Dier-Vogel-Vrucht -en Bloemfchilder

is geboren tot Antwerpen , in den jaare duyzent

ies hondert vyf en twintig, en gevolgüjk een Tijdgenoot

van den voorgaanden Zeefchilder. Hy was een vermaart

<Z)d 2 Konft-
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Konftfchilder van wiens Verdienften de Stad Antwerpen
overtuygende proeven kan geeven , door honderde fchoo*

ne Tafereelen , en wel voornaamelijk in het onweder-

fpreekelijk bewijs van die vier kapitaale Tafereelen, be-

faamt by den tytel der vier Elementen van Tieter Boel,

geftoffeert met alle de Dieren, Vogels , Viflchen, Bloe-

men en Vruchten die bekent zyn op de Kriften -wee-

relt, en dat meer is, alle die Voorwerpen gekonterfyt

leevensgroote. Die vier Reuzen Tafereelen hebben wy
gezien ruym vyf en twintig jaaren geleden tenhuyzevan
Sinjoor N. Bhemaarts , een Fabrikeur in goude Leeren

Kamerbehangfels , op die tyd woonachtig op de Meer
binnen Antwerpen, die dezelve liet kopieeren in een min-

der formaat by een zeker Schilder genaamt N. Lyjfens ,

die geen cnverdienftig Konftenaar zynde dieOrigineelen

konlliglyk kopieerde. Zo jemant ons mogt komen re vraa-

gen j Is dat een vafigeftelde fVet by de Brabanders , van

altoos de befte Konfijtukken te doen kopieeren , eer dat zy

die verruylen tegens gereede penningen? die zullen wy and-

woorden, Ja, want de Konftkoopers tot Antwerpen en

tot Bruffel hebben gantfche Willige Rafphuyzen voljor-

ge Schilders zitten, die dag en nacht niets anders doen

als kopieeren , en dat achtervolgens een VVonderfpreuk

van een oude Overlevering, die zegt} 'Dat een Schilden

die een Kopey , en een Meysje dat een Kind heeft voortge-

brogt j beter aan de man zal raaken als een gaave Maagd,

of een niet gedupliceert KonfltafereeL

Wy zullen van dien Boel, die men geruftelyk mag
aanflaan zonder de voorzorg van een beneficie van In-

ventaris, ons affcheyd neemen met de fchilderachtige

Omfchryving van Kornelis de Bie, daar hy zingt,

ver-
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- - - - verheug w\v alle Dieren,
Uw Meefterfchenktaan'toogeenParadysgewoel,

't Geen Adam wierf, ontzeyt , herkrygen wy door Boel*

JAN van HECK
Was een Tijdgenoot van dien voorgemelden Konft-

fchilder, geboortig van een Dorp buyten Oudenaarden,
een braaf Schilder in kleyne Beelden , Dieren , Vruch-
ten, Bloemen, en in andere Ordonnantien,die hy konftiglyk
en ook uytvoeriglykfchilderde. Hy bezochtin zyne Len-
tejaaren Iralien, en hielt zich eenige Meymaanden op te

Romen, alwaar hy by veele Printten en Grooten van de
H. Kerk, ( wy zien op de Kardinaalen en op de Prelaa.
ten) en van 'sgelyken van de weereldlyke Hoogheden,
en daar onder van den Hartog van Bracciano, is geem-
plooyeert geworden. Daar by fchilderde hy natuurlyk
goude en zilvre Vaazen, Drinkfchaalen i Agaate , Por-
celyne en kriftalle Koppen en Drinkbekers, met een
woord, hy fchilderde genoegzaam

Dat al het geen 't Heelal houd in zyn perk beflooten.
1

Zyn Konftpenfeel was algemeen:
En echrer fcheen en was elk deel het waare leeven

,

Zo konftryk uytgewerkt, zo groots geordonneert

,

Byna meer als 'tpenfeel en verwen konnen geeven,
Te Romen wel gezien, beloont, geacht en ge'eerr»

Hy was noch woonachtig binnen de Stad van Antwer-
pen, in den jaare duyzent fes hondert en feftig, gelykals
ook op die tyd leefde

GASPAR van E Y C K,

Een braaf Zeefchilder , die meeftentijds Zeeflaagen fchil-

derde tuflfchen Krifiene en Turkfche Vlooten , daar in ge-

Vd 1



1I4 DE SCHILDERKUNST
lyk aan een zeker bekent Neft van zeer gemeene Antwerp-

fche Bataillefchilders , genaamt de Kafteelfihen , die door-

gaans Batailles tuffchen de Keyzerfchen en de Ottoman-

nen fchilderden , en die meeftenryds dan van de Vliering

tekens Papa, die, om zich te diftingeeren van het Gemeen

op 't Zolder maalde, uytgalmden vraagsgewyzej Moti-

veer j Monpeerï wie moeten nauw de Batalle winnen* ds

gcbenedaide Kerftenen, of de Turkfihe hongden?

JAN SIBRECHTS
Was infgelyks een Antwerpenaar, een braaf Land-

fchapfchilder, die de fchilderwijze van Niklaas Bercghem

beftudeerde, en fraaije Konfttafereelen fchilderde, beyde

wel gewilt bydelnboorelingenenby de vreemde Natiën.

NIKLAAS van EYCK
Is ook een Antwerpenaar geweeft, een goed Bataille-

fchilder, welk Beroep in alle deelen overeenkomftigwas

met zijn oorlogshaftig Ampt, zijnde hy Kapiteyn van

de Borgerwacht tot Antwerpen.

FILIPPUS FRUITIERS
Was een groot Konftfchilder, geboortig van Antwer-

pen, een heerlyk Miniatuurfchilder, wonderlijk bevallig

in het tekenen en in 't (lellen van zijne Beeldjes, envro-

lyk in die te kleeden en te koloreeren. Wy hebben een-

maal een heerlyk en kapitaal Konftftuk van dien F. Fruy-

tïers gezien, verbeeldende de geheele Familie van {P. CP.

Rubens , welke Beelden zo konftiglijk waarengetêkenten

gefchildert , dat den grooten Rubens zich die niet had

moeten fchaamen, by aldien hy zich ooit had geoefentin

iets te doen met de Waterverwen.

A N-
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ANTHONY GEBOUW
Is een Konftenaar geweeft, geboren tot Antwerpen,

uyt zeer fatfoenlyke en weigegoede Ouders, diealbytyds
naar Italien reyfde, en een goed Hiftoriefchilder is ge-

worden. Hy heeft tot zyn Tyd en Konftgenoot gehad

FRANCOIS de NEVE
Geen gemeen Hiftoriefchilder, die naarftiglyk ftudeer-

de na de Konfttafereelen van den grooten T. F. Rubens,,

en van den zeldzaamen A. v. 'Dyk. Hy vloog noch zeer

jong zynde over na Romen $ doch was een verdienftig

Schilder toen hy wederkeerde, als blykt uyt onderfchey-

de ftukken die noch dagelyks zyn te zien tot Antwerpen , en
voornaamelyk üyt veele Tafereelen óie hy heeft gefchil-

dert op een Slotje buyten die Stad , genaamt het Hofje
van Leyen.

JAN F Y T.

Die Man is een uytmuntent Konftenaar geweeft, zo in

doode als in leevende Dieren, in Vruchten, Vogels,
Bloemen, en ook by wijlen in ftilleleevens. Het heugt ons
Veele Konfttafereelen van dien Konftfchilder te hebben ge

-

Izien, inzonderheyt in de Ooftenrijkfche., op die tijd de
Spaanfche Nederlanden , alle heerlyk getêkent en krach-

:iglyk gefchildert. Ook hebben wy by een zeker Bier-

brouwer, tot Antwerpen, eenmaal een Bloemftuk gezien,

gefchildert by dien Jan Fyt, dat niet minder was in zyn
Ifoort als een Konterfytfel van den Ridder A. v. ^Dyk*
l;n al ommers zo onnavolglyk behandelt. Maar hy mun-
e byzonderlyk uyt in het fchilderen van doode Haazen
ïn van wilde Zijnen > wier wol en borftels hyzonatuur-

Jyk
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lyk wift na te bootfen , dat er tot noch toe niemant iV

opgedaan die zulks heeft konnen navolgen. Wy zullen

hem als een tweeden Noach laaten berulten by en onder

zyne gekonrerfyte Dieren en Vogels, om eens te zien wac

voor een foort vaneen Mandatzyn Tydgenootisgeweeft,

PIETER TYSSENS.
Dat Antwerps kind was een Konterfyter, van den wel-

ken wy verfcheyde Konterfytfels hebben gezien in Bra-

bant en in Vlaanderen, die vafc gecêkent , en niet minder

gekoloreert en behandelt zyn. Waarlyk het Konterfyten

is een laftig Beroep , zynde het goed en het kwaad ge-

volg van een Portret niet alleenlijk afhankelijk van on-

kundige Rechters , maar insgelyks van kwaadaardige

Kribbenbyters, die zelve geene Verdienften hebbende,

zich verdienfeen poogen te verkrygen , door de echte

Konftfchüders te veroordeelen*

Als jemants keus vervalt tot het Portret,

Hoort hy van zyn penfeel een kluchtig vonnis ftryken';

Hoe aangenaam, jafchoon, hoezuyver, kloek en nee

Het Konterfytfel is, 't zal en 't zal niet gelyken.

Men poogt, of noch zo ver, te vitten op het Beeldtj

Jan Schaartant, fchoon een Uyl, zal daar op labbe-

kakken}
En of het by de Konft en 't Oordeel isgeteek,

't Is droog, mistêkent, of misbakken

,

SchreeuwtLijsfe Praatjeby,die 't houd met 'tStyfen net.

Kortom, 'tgelykt zo min als was 't van Jan Bifet.

ALEXANDER* ADRIAANSZEN
-

Is een braaf Antwerps Schilder ge\yeeft in ftille lee-

vens,
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vens, Vruchten en Bloemen, en insgelyks een Tydge-
noot van de twee Broeders

JAN en FRANCOIS EYKENS,

Beyde Bloemenen Vruchtenfchilders, diebeyden heb-

ben gebloeit, en ook gerypt zyn geworden ineeneen de-

zelve Eeuw. Jan Eykens was in den beginne een Beeld-

houwer, die den Bytel en Hamer verliet om Tómona en

om Flora te dienen, dewelke zynen y ver ook niet on -

geioont hebben gelaaten. Den beruchte Praagenaar

KAREL CREETEN
Was ook een Tydgenoot van dat paar konftryke Broe-

ders, een Knaap gedoopt het Zlagzwaard bydeRoom-
fche Schilderbende, die een verdienftig Hiftoriefchilder

en Konterfyter is geweeft , volgens de getuygenis van den
Lierfchen Kronykfchryver, Kornelh de Bte j aldus by

ons verandert.

Wie dat 'P'tffuras macht en adel poogt te weeren

,

Die zy milddaadiglyk haar Lievelingen geeft,

Bezie de konlt van Karel C reeten

,

Die geen gering gedeelt' in haare gonften heeft,

P E TE R vander BORGT
Wort zo wel getelt onder de goede Konftfchilders,

als onder Bruflels inboorelingen , zynde in den beginne
een goed Beeldenfchilder , die vervolgens op het Land-
fchapfchilderen viel, waar in hy zodanig toenam , dathy
na verdienden op den naamrol der konftige Landfchap-
fchilders is geboekt geworden. Onder zyne Tydgenoo-
ten teltmen

Tweede Deel. E e P E-
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PETER de WIT,

Die mee geen gemeen Landfchapmaaler is geweeft, zo
ons den voorgemelden IC de Bie verhaalt, die wy by ge-

brek van andere Getuygen gehouden zyn te gelooven, en

te volgen } gelyk als wy ook moeten doen in het lee-

vensrelaas van

GERART van HOOGSTAD
Een Bruflelaar, in den beginne een braaf Konterfyter,

en naderhant een wakker Hittoriefchilder, die zeer fraaije

ftukken van het Lyden des Zaligmaakers , en üutaarta-

fereelen heeft gefchildert, zo binnen als buytenBrufTelj

de Hoofdftad der Ooftenrykfche Nederlanden.

GYSBREGT THYS.
Is een heerlyk Konterfytfelfchilder geweeft, die tot

Antwerpen wiert geboren om en by de Eeuw dier voorge-

melde Konftfchilders. Die konftrijke Schilder heeft Kon-
terfytfels gemaakt die niet veel minder zyn in Kond als die

van den Ridder A. v. ©y£, doch die echter min gewilt

en ook min betaalt zyn geworden, zo byzynleeven, als

na zyn overlyden. Wy hebben tot Breda ver fcheyde Por-

tretten gezien, gefchildert by diengrootenKonftfchilder

Gysbregt Thys , en inzonderheyt hebben wy er de Kon-
terfytfels gezien van den Konftfchilder Jan van Krjfel

en van zyne Huysvrouw, beyde leevensgroote tot aan de

knien , zo heerlyk getêkent, zo fix gefchildert, zo fchoon

en dun gekoloreerr, en zo wel verdaan van houding , dat ze

met alle fatfoen benevens de Konterfytfels van den Rid-

der A. v. T>yk mogten hangen, zonder dat die gevaarly-

ke
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ke Nabuurfchap hun kon fchaadcn. Op die zelve tyd

bloeide insgelyks tot Antwerpen

NIKLAAS LOYER,
Een braaf Beelden fchilder , volgens de Lierfche atte-

jftatie van Komelïs de Bie-, gelyk er ook op die zelve

jtvd leefde en ie ridderde

,

GUILIAM GA BRON,
Een geboren Sinjoor van Antwerpen, een groot en be-

rucht Schilder in ftille leevens , als in Goud, Zilver,

Porceleyn, Bloemen en Fruyten, zulks dat er van wort
getuygt,

Dat elk om 'thoogftefprakin deonderfcheyde vinding,

Waar door des Schilders naam , befaamt door dê on-

derwinding 3

Was om en torn berucht, ja Romen zelve op peyft,

Alwaar hy had gewoonten 't gants gewefi: doorrey ft.

ARTUS WOLFAARTS
Was ook een Antwerpenaar, geboren by en ontrent die

tyd , een braaf Schilder in Hiftorieftukken , zo in god*
vruchtige Bybelftoffen en in Mirakelen derHeyligen,
ds in Dichtkundige Vindingen , en in vrolyke Voorwer-
pen j zynde hy daarenboven berucht door zyne kloeke

Drdonnantien, en welgekoloreerde Figuuren.

JAN LINGELBAG.
Dien braave Konftfchilder is geboren te Frankfoort aan

pc rivier de Main, op het jaar duyzent fes hondert vyf
:n twintig. Op wat tyd of by ^velke gelegendheyt hf

Ee z in
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in Holland is beland, weeten wy den Leezer niet te zeg-

gen, noch'by wien hy heeft geleert; maar wy konnen

met de waarheyt fchryven, dat hy zich van Amfterdam

na Vrankryk begaf, inden jaareduyzent fes hondert twee

en veertig, en na verloop vaneen paar jaar na Romen
trok, op svelk Tooneel der Schilderkonft hy vlytig-

lyk met de penfeelen fpeelde tot aan het jaar duyzent fes

hondert een en vyftig , als wanneer hy op. den acht-

ften van Bloeimaand over Duytslant wederkeerde, en fris

en vrolyk in Amfterdam belande.

Hy betoonde korts daaraan, dat hyzyne dagen te Ro-

men en te Parys niet had vermalt met de Poes, of met

den Roes, met de Meyd of met de Fles, maar in tegen-,

deel zich naarftiglyk had bevlytigt na allerhande beval-

lige en fchilderachtige Voorwerpen , dewelke men als uyt

den Hoorn des Overvloeds dagelijks zag rollen uyt zijne

vruchtbaare Konftpenfeelen. üp zijne voornaamfte Konft-

tafereeien ordonneerde hy Italiaanfche Zeehavens, opge-

fchikt met een grootfche Stadspoort van eene ongemeene

Bouwkunde , met kopere of fteene beelden in de niflen,

aardiglijk gekoleurt en hier en daar met mos en met an-

dere groente of ruygte bewaflen, en hier en daar bouw-

vallig geworden door het feyflen des Tijds , die alle de

gefchapenheden vewoeft. Dan wederom fchilderdehyee-

nige opgerechte Stokbeelden, of eenige andere aloude

Gedenktekens op verhevene voetftallen, hier en daar na-

tuurlijk uytgebroken, als of er Signoor el Tiempo zijne

fcherpe tanden op had beproeft, welke knaap nooit be-

hebt isgeweeft, na het ons toefchijnt, met de algemee-

ne ziekte van het Noorderkwartier, het mondverdervent

Scheurbuyk , die bekende kwaal der bleeke Enkhuyzer

Muylenflurffters.

Veelstijds fchilderde hy ook Italiaanfche Markten,
waar
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waar op hy doorgaans eenig trots Gedenkteken, het zy
een Groep marmere of bronze Beelden , een grootfche Fon-
teyn, of een Zcgenzuyl verciert met eenige half ronde
Figuuren, Dierenen Viflchen, op ordonneerde, omhet
Tafereel een ongemeene luyfter by te zetten. Vorders
ftorTeerde hy die Konfttafereelen met allerhande foorten

van Mans -en Vrouwenbeelden, met Paarden, Efels, en
met andere dieren

} alle in verfchillige geftaltens en wer-
kingen, van torffen , fleepen, kruyen, heyflen , loflen

,

laaden , en alzulke werkelijke bezigheden. Hier (lont een
Kwakzalver op een troon van losjes opgeflaage planken,
onder den bloocen Hemel, verzeit met een fchoone Da-
me, een Kluchtzot, en een Aap, drie Ingrediënten al

ommers zo nootzaakelijk op dat geneeskundig Tooneel

,

hls een Kat, een Spinnewiel, en een * Inktkookerhoog-
noodiglijk worden gerequireert in een Vlaamfche Boe-
renhuyshouding. Ginds zag men een Icaiiaanfchen Paap,
gewapent meteenfchel, eenkruysje, en een Paternofter

»

ftaan te prediken op een diergelijk Orateurs geftoelte,

over wiens boertig Sermoen de Omftanders noch wel
zo hartiglijk moeften lacghen , als over alle debeftudeer-
d-e kluchten des Orvietaanverkoopers ; zo dat men met
een gezond gewitte mogt zeggen op het verfchillig Be-
roep dier twee refpektieve Perfoonaagien , Dat deneerfle

de Toekykers den huyg ligte van hun Geld> en den tweede
zyne Toehoorders verjirikte van hun Zaligheyt. Derwaards
ftont een geprivilegieert Doodflager, bekent by den ty-

tel van ftads Doktoor, te oreeren onder eenige onbeken-
de Borgers, dewelke hy poogde te overtuygen* <Dat

E e 3 dim

* Daar zyn geene Boeren bekent, de Normandyfche Veldrotten uyt-
igeiondert, die 20 vol haaken en oogen fleeken, en io gaarn pleyten ea
parrewarren als de Vlaamfche Huysluyden.
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dien Kwakzalver een gekonterfyte Guyt was , die de Marku

gaften ïiftiglyk wift te befraaten uyt hun Gezondbeyt, en uyt

hunne Marktpenningeny doch zijne Toehoorders fcheenen

beter voldaan te zijn over de boertige grimatfen van den

Harlequyn, als over de ftokvifchdrooge oratie des Ge-

neesheers. Zou men op diergelijk Tafereel dat ftuk van

het Blyfpel van T)emokriets en Herakltets Pelgrimafie, ge-

dicht by Jakob Campo IVeyerman, niet moogen toepafien,

alwaar een zeker Kwakzalver zich^over die Geneesheeren

beklaagt, en by Herakliet veroordeelt, doch by 'Demo-

krïet wort verdedigt, in deeze termen ? Wy geloovenja^

en zullen den Leezer die paflagie mededeelen.

Den KWAKZALVER, ziende dat er niet te verkoopen.

valt , laat zich in arren moede uyt in deeze woorden.

A fa, Meflieurs ! is er noch jemant onder demeenigtc

die iets manqueert?

Al hadje zo veel kwetfuuren als den Man in den Alma-

nak die de twaalf Zodiaks tekens reprefenteert,

Echter zal ikje helpen. Niemant? dar 's droevig! kom
Simon, laat ons gaan dekampeeren,

En ook een Koetsje met een paard opzetten benevens een

ongekamde Paruyk, de twee hoofdverdienften dier

Heeren.

Sa, Simon, repje, fpoeje , en pak de Bagaazie by

malkaar.

Sakre**! ik wenfeh dat ik ook tot een bevoorrecht Ge-

neesheer gepromoveert waar,
Want die Heeren gelooftmen , die hebben het Jus vit£

& necis.

Maar als wy arme Duyvels eenen fchelmfchen Beer de-

pecheeren , dan is

Het aanftonds , de Satan haal de Kwakzalvers ! men
be-
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behoorde die Schelmen uyt hec Gemeene Beft te

jaagen.

Doch een Doktoor, die grooter en droeviger plaagen,
Veroorzaakt binnen een halfjaar, als die van Egypte ooic

of immermeer hebben gehad,
Die viertmen, die adoreertmen, ja die maaktmen Over-

heden van de Stad.

Sa, Simon, pak de Bagaazie, het is alhier geen haven
om lang veylig te konnen zyn,

Want daar die Heeren regeeren fpeeltde maagere Dood
voor Souveryn.

DEMORRIET Ucgbende.

Ha, ha, ha! wat zegje, hoe bevalje die Snaak, vriend
Herakliet?

HERAKLIET.
Ach! hoe konje zo hartiglyk lacghen met eens anders

verdriet?

vlen behoorde alledie Kwakzalvers, die Borgers enboe-
renfnuyters uyt de Stadspoorten te jaagen,

3ie met zo veel aflurantie aan dat aanzienlyk licghaam
der Geneeskunde durven knaagen.

Wat let zo een Schurk, of een Geneesheer een Koetsje
voert , of een ongekamde Paruyk ?

Ook zynze allen daar aan niet handdaadig. Hoemeenig
Doktoor is er die zyne hoofdhaairen zo fluyk

draagt, als of hy met de punten de ontlyfde Kranken,
wilde opgraaven?

;-ïoe meenig loopt er niet fcharrelen op zyne hoeven , en
om anderhalve Vifite van de Uytrechtfchetotaan
de Haarlemfche poort draaven ?

Ea
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En wat aangaat de ouwerwetfche tronie van een Dok-

toor, is dat niet een onfeylbaar teken en blyk

Van de ongeveynde droefheyt, die den Geneesheer ge-

voelt , ziende dat genoegzaam alle zyne Patiën-

ten in een dood lyk

Hervormt worden, in fpijt van alle de aloude geëxpe-

rimenteerde Medicamina?
En aangaande de maagere Dood Souvereyn. ..

.

DEMOKRIET fioort hem in z.yn reden.

Zoetjes, Herakliet, niet al te na;

Men moet de Onfchuld niet gants en gaar onderdruk.

ken :

Ook rerlekteert het misbruyk van den een op den an-

der j de ftukken

Zyn van geen belang van dewelke het onderfcheytde-

pendeert,

By voorbeelt. Het is den Kwakzalver die de Boeren

>

en den Geneesheer die de Borgers depecheert.

Den Eerften fcheeuwt vreeslyk onder de bloote lucht, en

verheft met een groot gefnater

Den Orvietaan* en den Laatften zweert by den Oxikraat,

beftaande uyt een halve mingel Bierazyn, enuyt

een emmer vol Regenwater}

By Honig van Roozen, by Tonnen vol Koeldranken

van een doodelyke uytwerking, en alzo vergiftig

als verouderd Duyvelsbrood in hun foort,

Waar door een grooter tal Menfchen als door het on-

vervalfcht Rottenkruyt is vermoort.

Den Kwakzalver fpeelt voor zot in het openbaar, tot be-

neficie van zyn Venetiaanfche Driakely

En den Doktoor verftrekteenSaletboufonj zyndieMef-
fleurs geen Galeyboeven van dezelve fchakel?
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Ja, maar, roept Hans Bulderbaft, die Marktdoktoo-
ren zenden de arme Boeren om een luchtje], en dat

is een verfoeielyke Daat

!

En de Geneesheeren pakken de Heerenen Borgersnaar

hunne Voorouders Grafplaatfen ; is dat een min-
der kwaat ?

Het eenigfte onderfcheyt is dit ; de Kwakzalvers zyn mee-
ftentyds Bedelaars , de Doktooren zyn Heerenj

En die my een weezendlyker onderfcheyt kan aantoonen,

zal ik een Zeeuwfchen Ryksdaalder vereeren.

De Geneesheeren rollen irieene achtbaare Koets meteen
enkelde Hartdraaver j en de Kwakzalvers fcharre-

len gelyk als Dorpsbodens te voet.

Doch dat onderfcheyt raakt het Beroep niet, geenszins,

maar beftaat alleenlyk in het goet:

Zo dat een Kwakzalver, die zo veel overwint, dathyeen
Bul kan kopen voor zyn gegaarde fchyven,

Al ommers zo veel karakter heeft als een Geneesheer by
geboorte, en gevolglyk geen duymbreedte behoeft

op een tuflchenwydte te blyven.

Waarlyk het is zonde en fchande dat men die misge-

doopte Geneesheeren zo veel toegeeft 5

Die oude zwarte Trekpleyfters ! die gelyk als door lym
fchynen va ftgek leeft

Tc zitten in hunne maklyke Leuningftoelen , waar uyt
zy de Patiënten verfchrikken door een paar holle

Gogen

,

Door het Graveel 3 door een roode] Kootneus .... ja wie
weet het of er fomtyds niet een handvol leevende

kwik doorloopt, want veele Doktooren doogen
Niet veel op den toets. Waarom hun zelve nietgeku-

reert, want zy zyn kranker als de Leydfter, of
als den Patiënt ?

Tw££de Deel. Ff Doch
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Doch dat is boven hun bereyk, en die groote Waar-

heyc is alom bekent.

Ook zyn zy wyzer, en zullen noch durven hun licghaam

aan die twy felachtige Voorfchriften niet rifqueeren,

Die fomtyds zo giftig zyn datze Lieden van een Dia-

manten Gellaltenis doen kreveeren.

Nu dat zullen wy daar laaten , redenshalvej maar dan

krabbelen zy een Recipé met een beevende hand,

Een Recïfê zo onleesbaar, dat men zelfs door de Ver-

grootglaazen van den Delffchen Leeuwenhoek,
of noch zo vermaart door het gantfche Land

,

Er niets verstaanbaars uyt kan raaden of befpekuleeren.

Des behoeft zich een Befchouwer niet te verwonderen,

indien de Heeren

i\pctheekers zo veele doodelyke quid proquo's begaan,

Dewyl die Mortierluyers pas zo veel Latyn konnen,

om de Tytels op hunne vergulde Doodbuflen te

verdaan

,

En ook niet verder. Ik zal om een zeker iets my bekent

geene Exempels meer ophaalen*

Ook zyn dezelve zo meenigvuldig dat ze maklyk een

zeker vertaalt Woordenboek zouden opnaaien;

Derhalven is het beter te zwygen , dan dat men alles

uytjankt dat ons in de weeg legt of misftaat.

Te meer daar een zeker Schryver ons leert ^ T)at men

nimmermeer Geneesheeren , KruydbereydersofHorf-

Jelen vermag te tergen a zynde die volkomentlyk

kwaat

Genoeg uyt de geboorte. &c.

Ook fchilderde dien konftryken Jan Lingelbag mee-

ftcntyds op de voorgronden van zijne Zeehavenstafe-

reelen allerhande Natiën , en alle kenbaar aan hunne

dragten

,
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dragten , benevens veele woelende Slaaven , Kruyers en

Arbeyders , en daar by heldere watergezigten , bleek-

blaauwe verfchieten, en dun gewolkte luchten, om daar

langs de voornaamfte Voorwerpen te doen voorkomen.
Voor de reft moet hy een onvermoeit Konftfchilder zijn

*eweeft, want men komt byna in geen Konftkamer, of

nen vind er een ftuk of ten minften een ftukje van Lin*

\elbagy en die zullen beter 's Meefters verdienden be«

ileyten als onze Pen s derhalve zullen wy er affcheyden,

ia ai voorens den Leezer gewaarichouwt te hebben dat

tijn Konterfytfel (laat op de print G, om over te gaan

ot zijnen byzonderen Vriend , en Konft-en Tijdge-

ïoot,

JAN WORST,
Een Konftfchilder van fraaije en vermaakelijke Ita-

[iaanfche Landgczigten. Die Jan Worft (een kluchtige

Naam!) had Jan Lïngelbag in ïtalien en te Romen ver-

i;ezelfchapt, zijnde altoos goede Spitsbroedersgeweeft, en
bok verbleeven. Het is al iet zeldzaams zijne Schilde-

;

yen te ontmoeten, aangezien hy meeftentijds op het pa-

lier tekende, in ftee van op het doek te fchilderen, wei-

;e Tekeningen noch hedensdaags met Lantarens worden
jpgezocht by de Liefhebbers van de Papierkonft,

WILLEM van DRILLENBURG
Is geboren tot Uytrecht, om en by die tijd, en was in

len beginne een Leerling by den Konftfchilder Abraham
lloemaart , doch naderhant begaf Hy zich tot het fchil-

leren van Landfchappen , gants verfchillig van defchii-

lerwijze zijns Meefters. De fchikking zijner Landfchap-
pen zweemde na de manier van Both ; maar min dartel

in zwierig behandelt en gekoloreert. A. Houbraken fchryfr,

Ff 2 dat
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dat dien W. v. 'Drillenburg het oud en aldus uyt het La-

tyn vertaalt Spreekwoord waar maakte,

* Wanneer een groote Zot komt d'eeenefeyltemyden,

Zal hy fluks in een flimmer glyden.

Want fomwijlen zat hy een gantfche maand binnens

huys te roeften, zonder eens de neus op de ftraat te (ke-

ken, gedooken in zijn Japonfche tabbart, gelijk als etn

oude Rot zit verfchoolen ondereen grooten hoop aan de

fpijker hangende Proceflen > doch als hem dan ten langen

laatften de eenzaamheyt verdroot , fchoothy den Apenrok

uyt, en kleede zich als een pop, waar op hy dan in de

eerde Herberg de befte zijn toevlugt nam, en eenenkelt

Jonasje tekende van drie dagen en zo veele nachten. Vor-

ders was hy een naarftig Man, die zelfs op de Winter-

fche avonden kleyne Landfchappen by de kaers fchilder-

de, en tekende. Het jaar van zijn overlyden wort niet

gemerkt, zo dat wy dat infgelijks ongemerkt zullen over.

Üaan, en de onnoozele Vertellingjes zo op dien Konfte-

naar, als op deszelfs Vader ziende, zal men ook laatea

blyven voor het geene zy zijn, om eens te zien wat voor

een foort van een Man was den Konftfchiider

JAKOB LAVECQ.
Die Schilder is een geboren Dortenaar geweeft,die op die

tijd de weerelt befcheen, zonder dat wyjuyft het eygenjaar

konnen noemen, en wiens Geflacht met hem istengrave

gedaalt, zonder de groote Hofpoort des Huuwelijks te

pafleeren. Hy was een Leerling van den grooten Rem*
brant van Ryn, wiens handeling hy liet dry ven, om zich

* Dum vitant Stulti vitia , in antrfiria currmU
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te begeeven tot het konterfyten , in welke wijze zijn ma-
nier niet zeer ongelijk is aan de Konterfytfels van den
Schilder Jan de Baan , dat een groot jammer was, de-
wijl hy (rukken heeft gefchildert, dewelke men zou heb-

ben gegroet voor Tafereelen van zijn Meefter, R.v.Ryn.
Hy viel na het overlyden van zijne Ouders in het Luy-
lekkerland van een braaf.Kapitaal, welk kapitaal hy zin-

delijk had befnoeir op zijn Franfche tochten, dewijl hy
geen vyand van de Gezelfchappen , en noch minder
Slaaf was van het fchilderen, gelyk als de meefte Vorften
zich niet verflaaven aan hunne Eeden en dierbaare Beloften,

Op zijn wederkomt! in de Stad van Dordrecht was hy
meeftentijds ziekelijk, dank zy aan de Buytenfpoorighe-
den zijns Jongelingfchaps, welke Buytenfpoorigheden, zo
wel op die als op deeze tegenwoordige tijden, beftaanin

:\vec aanlokkelijke hoofdpunten, inhetonmaatiggebruyk
van witte en van roode Wijnen, en in al te geftadiglijk

vaft te kleeven in de Delilas bouten van blanke en van
^loozende Vrouwen. Hy verhaalde onder andere zeld-

zaamhëden , dat hy te Sedan eens een oud geeftelijk Heer-

schap konterfy te 3 die onder het zitten voor zijn Portret
tan hem vertelde -, T)at een zeker Nederlander hem noch
*em had begonnen te konterfyten j eenige jaaren geleden

_,

ioch dat het hem niet behaagde , waar door het Konterfytfel
pas achterwege gebleeven. JakobLavecq verzocht om dat
Portret te moogen zien , en daar op wiert er aan een La-

;^uey belaft, om het in een vergeeten hoek te gaan op-
zoeken, die het eyndelijk vond, en hetvry befchimmelt
fcn vuyl vertoonde aan den KonterfytfeHchilder. Maar hoe
'front die te kyken, toen hy met het eerde opflag beken-
ie, dat óie afgekeurde Pop., dat veroordeelt Konterfyt-
'el, was gefchildert by den Paradijsvogel der Konterfy-
ers, den grooteri Anthony van T>yk i zo dat hy wel re-

Ff 3 den
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den had om voor den goeden uytflag van zijn Portret te

vreezen, het welk echter beter uytviel als hy had durven

hoopen. Is het Spreekwoort van den verheeven Orake-

lift Tuynman nier bewaarheyt in dat Voorval? 'Dat alle

Liefhebbers geen Kenners ., of dat het alle geen Koks zyn die

lange Meffen draagen.

Hy hemelde in het begin van het jaar duyzent fes hon.

dert vier en zeventig, zijnde hy gekomen in het Schil-

ders Konftgenootfchap, in den jaare duyzent fes hondert

vyf en vytcig. Met de voonge Kontlichilders moet hy

ruften.

SAMUELvan HOOGSTRAATEN.

Die Konftfchilder wiert geboren tot Dordrecht, op

het jaar duyzent fes hondert zevjen en twintig, en

leerde de grondbeginfels van de Schilderkonft by zijft

Vader
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ader Theodoorvan Hoogftraaten , diehemnaderhantover-
i;af aan het onderwijs van den beroemden Overvlieger in

lie Konft, Rembrant van Ryn. Die krachtige fchiider-

vijze volgde hy een geruyme tijd., maar allengskens be-
. 'on hy zich die te ontwennen, en begaf zich tot het
childeren van Konterfytfels, een byweg in de Schilder-

end;, maar voor de Gelukkigen profytelijk, waar inhy
en goeden opgang maakte, zo tot Dordrecht, als in 's

jravenhage.

Hy was een jaloers Konftenaar, doch niet uyt eenny-
lig grondbeginfel, gelijk als wy ër, God betert, veelen kon»
ïen aantoonen, maar uyt een eerlijke en prijflelijke heers-

;ucht, om zijne konügenooten ten minften te evenaaren ,

ndien niet voorby te ftreeven. Uyt dien hoofde fchilder-

ie hy alles wat er in de Schiiderkonft kon bedocht wor-
!cn, als Beelden, Dieren, Vogels, Gebouwen, Land-
chappen , Zeen, (lille Wateren, Viflchen , Bloemen,
',/ruchren , Kruyden, en inzonderheyt ftille Leevens ,

lewelke hy zo natuurlijk nabootfte, daterdebefteKonft-
enners door wierden bedroogen. Zijn Wooning was ge-
:ofreert met veele diergelijke Voorwerpen, als daar een
;efchilde Appel, Peer, of Limoen in een fchotelrak$

;inds een Muyl of Schoen op een plankje gekonterfyt,
n onder een ftoel of in een hoek van het Vertrek kwan-
jys onachtzaamlijk geplaatft } en herwaards en derwaards
ïngen achter de deuren of tegens de wanden nageboor-
te zoute Schollen en Scharren, gepenfeelt opuytgefnee-
le doekjes, zo konftiglijk, natuurlijk en bedrieglijk ge-
:hildert, dat de Kenners zich er in kwamen te vergiffen,, en
lie aanzaagen voor natuurlijke Scharren en voor gedroogde
j/iflehen. Om dat Wonder te beveiligen vertelt^. Hou*
raken een voorval, dat S. v. Hoogftraaten tot Weenen ge-
beurde

; en dat wy alhier behoorlijke zullen uytfchry ven.
Samuei
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Samuel van Hoogftraaten , zegt hy vertoonde op den

fefden van de Oogftmaand, in den jaareduyzentfeshon-

dert een en vyfcig, eenige Tafereelen van zijn maakfel

aari den Keyzer, aan de Keyzerin, aan den Koning van

Ongaryen, en aan den Aardsbiflchop van Weenen, be-

ftaande die Haaien in drie Konftftukken. Het eerfte was

het Konterfytiel van een Edelman, het tweede beftont in

de Doornkrooning des Zaligmaakers Jefu Krifti , en het

derde was een ftil Leeven. Die hooggeboore Aanfchou*

wers preezen byzonderlijk het tweede en het laatfteftuk,

ook bekeek den Keyzer het ftil Leevensftukje naauwkeu-

rigÜjk, dat aanziende als natuurlijke en niet als gefchil-

derde Voorwerpen , dech eyndelijk zijn dwaaling ge-

waar wordende, liet hy zich uyt in deeze woorden > TJa$

ift der eerfte Maler der mir had betrogen

!

Alhoewel nu het fchüderen van diergelijke Voorwer.

pen hem geene windeyers ley ,
gelijk als het Spreekwoort

zegt, echrer oordeelde hy dat Talent al te gering te zijn

vooreen Konftfchüder, daarom bevlyrigdehy zich voor-

naimelijk in het fchüderen van Konterfytfels, Hiftorien,

Gebouwen, Doorzigten in Vertrekken , en diergelijke

grootfche Verkiezingen. Hy had een braave handeling

in het fchüderen van Konterfytfels, en was daarby ge-

lukkig in het treffen der Gelijkeniflen , als blijkt op het

ftuk der Munters, als noch beruftende binnen de Maag-

delijke muuren der Stede Dordrecht. Daarenboven fchil-

derde hy zijne Konterfytfels vet en mals in de verf, waar

door die langer ftant zullen honden als de RoozenrooCf

ftukken van den Schilder Tellegr'mo , wiens Schilderyen

na twee a driejaaren Schilderens , niet konnen gezien wor-

den als by Echtgeboorenen , gelijk als de Tafereelen van

•Tyl Uylenfpiegel , zijnde die al te nat beflaagen met

Terpentijnolie, waar mede hy zo reukelooslijk omgaat

gelijk
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gelijk als de diefachtige Bakkers, die door den Over-
vloec van het Regenwater, de Schaersheyt hunner ge-

wichten poogen te herftellen. Aangaande de Hiftone-

ftukken van S. v. Hoogfïraaten, dezelve zijn doorgaans

wel getêkent, niet kwaalijk behandelt, en prijs lijk van
houding, ook hebben hem de Konftennners met niet an-

ders weeten te befchuldigen , als met den vloek der he-

dendaagfche Brabanders , die doorgaans de Verwen ge-

i

bruyken gelijk als den Heere die heeft gefchapen , zijn-

de zijne Draperyen wat te ongetempert en eenkoleurig

behandelt en befchildert. Ook voegt er zijn Leerling by,

dat hy op de laatfte jaaren zijns leevens, fomtijds zaaken
', verbeelde op zijne Tafereelen, dewelke hy plagt te ver-

oordeelen in zijn Boek over de Gronden der Schilderkonll,
1

en die misdaat beging hy, na het fchryven van A. Hou-
Iraken , alleenlijk om de onkundige Liefhebbers ten zijnen

voordeele te fiikkeflooijen. 7)och wie is volmaakt in alle

deelen? vraagt Meefter Arnold die geen gemeen Perfoon is

,

geweeft in de Zeedekunde , want , vervolgt hy op dien zel-

ven toon , de ltaliaanen hebben hunne feylen gehad , en
daarby laat hy zijne Aanmerking beruften.

S, v. Hoogflraaten begaf zich ook op reys na Italien

,

daar in gelijk aan veeleKonftfchiiders zijne Voorzaaten,
een Mode die thans uyt de weerelt is geraakt , Blooheyts
en Gemaks halve. Sommige Aanmerkers willen zeggen,
dat hy die Reys ondernam als een Tegengif om de Lief-

de te kontramineeren, zijnde hy buytenfpooriglijk ver-

lieft op een Meysje, ongenoemt ongeblameert, en dat
;hy zich door het bekent Spreekwoort , Vyt de Oogen >

uyt de Gedachten , poogde te geneezen, het welk hem
ook gelukte. Altoos wat er van zy of nieten zyhy vloog
er op uyt van de Stad van Dordrecht, op denfeftienden
van de Bloeimaand> in den jaare dayzent fes honderteen
Tweede Deel. Gg en
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en vyftig. Die reys heeft hy aardiglijk gepenc in geenc

onverdienftige Vaerzen, aldus beginnende.

Gelyk de Kraan , in 't bloeien van den tyd,

De Zonne volgt, en roert zyn vlugge veeren,

Zo deed ik mee* 'k verliet myn Stad, om wyd
Van kant een wyl by vreemden te verkeeren.

Ik fteeg te paard, met moedgeharrenaft,

Niet minder dan met degen en piftoolen,

En teeg op reys. Tot driemaal zat ik vaft

En zag te rugj en zey$ waar wil ik dooien ?

Is 't Vaderlant my dan niet waard ge weeft ?

Waar kon men meer behaaglykheyt betrachten ?

Hoe wort myn ziel dus droevig, en myn geeft

Zo zeer ontftelt ? hoe wankelen myn krachten ?

Den Nachtegaal andwoorde, Kom, ey kom,
En fchep een luft in beembden en waranden -,

De Vryheyt is een waardig Koningdom,
Ga zoek haar dan in vergelege landen.

Myn Stad , uyt zucht, gaf ik den laatften groet,

lkzwonkdentoom , en noopte 't ros met fpooren,

Dat briefchte en bloes, en rende (hel te voet

Langs dyk en dal, door Weyden en door Kooren,

Tot Uytrecht toe, gelegen in het Sticht,

De Veluwê op, in ongeftaage vlaagen,

In ftorm op ftorm, verzelt met blixemlichtj

Doch haaft verzoet door Meytyds fchoone dagen»

Dus reed ik, Sec.

Hy belande gelukkiglijk tot Weenen , doch liet het

daarby niet beruften , of fchoon den Keyzer Ferdinand

den derde hem befchonk met een goude keten, en met

een Gonltpenning van het eygen metaal, want hy ver-

volgde
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Volgde van daar zijn reys naRomen, alwaar hynaarftig-

ijk tekende en fchilderde na de befaamfte Konfttaferee-

en der oude Italiaanfche Schilders, en ook vlytiglijk

tudeerde na de overgebleeve ftukken en brokken der Ro-
neynfche Oudheden.
Naderhant ftak hy ook over naar Groot Brittanje, en

ia zich aldaar eenige tijd te hebben opgehouden, keerde

ly te rug na zijn Geboorteplaats de ftad Dordrecht , ge-

xgent met Eer en met Middelen, om aldaar zijne ove-

ige dagen te verorberen in ruft, in vreede, enindeftil-

e oefening der Vrye konften. Hy kreeg aanftonds veele

meerlingen, dewelke hy onderwees met gedultenmetbe-
laardheyt , wel weetendedat deJeugd een fchoone Vrouw
lacht , die men met een zyden toom , en niet met een

•talmeefters kaperfon moet berijden. A. Houbrakenfchryft

enige voorbeelden van zijne wijze van Onderrichting,

/aar van wy er eenigen zullen overflaan, als al teonnoo-
;el ons voorkomende, en eenigen aannaaien, dewelke ons
eerzaamer voorkomen.
Het gebeurde eenmaal dat eenzeker Leerling de Schets

an een by hem getekende Ordonantie vertoonde aan S. v.
r

ioog(iranten , welke Knaap zo min acht had geflagen op
Ie Werking der Beelden, als de hedensdaagfche Dich-
ers zich weeten teonderfcheyden van de Wy ndroeffem der

Rijmelaars door nieuwe Vindingen , zo beval hy hem fluks,

len Text te leezen. Dat gedaan zijnde vroeg hy vorder,

rijzende op een figuur met de voorde vinger, Zr dat nu

iet Beeld dat zich zo tiytdrukt in die woorden ? Den
^eerling ahdwoorde met een domme verzekering, Ja y

!:n daar op vervolgde S.v. Hoogiïraaten , Verbeet uw eens

^

jongman , dat ik dat ander Beeld ben dat by dat Beeldwort

^langefpröoken j en /preek die woorden vervat in den Text

\ens tegens my. Den Leerling die geen grooter , maar iri

Gg 2 tegen-
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tegendeel een minder Orateur was, als den minften Ak-

teur van Rijndorps Lefopzingers, fprak die woorden uyt

met de handen in de zak, en zonder de minfte aandoe-

ning, waar over den onderwijzende Konftfchilder hem,

toen hy uyt had, aldus berifptej T>e zakken zyn gemaakt

om het Geld in te bewaaren , op dat het niet door de vingers

zou komen te druypen , maar de handen zyn gefchapen om

mede te [preeken. Daar opdrukte hy zich zo natuurlijk uyt

door verftaanbaare gebaarden, dat menoogfchijnlijkkon

zien, zonder dat hy fprak, wat hy wilde zeggen.

Het gebeurde eens op een andere tijd , dat een ander

Leerling een, over een fchriftuurlijk Voorwerp, werkelij-

ke Schets vertoonde aan dien S. v. Hoogftraaten, op wel-

ke Schets hy eenige cieraaden had bygevoegt,om het

Voorwerp te vervrolijken, denkende zich byzonderlijk

daar door te hebben gekweeten. Doch zijn kleed was zo

nieuw niet als hy zich wel inbeelde , dewijl den Schilder

aanftonds op die byvoegfels wees, en vroeg} Wat willen

die dingen zeggen ? Den Difcipel andwoorde min ofte meer

bedeeft zijnde •, T>at heb ik er kwanfuys zo bygevoegt ,

waar op den Meefter hem toefchootj Men moet nooit geen

Kwanfuyjen maaken , maar in tegendeel van alles', wat men.

cok maakt , een reeden weeten te geeven waarom dat het is

gemaakt.

Hy ftierf tot Dordrecht op den negentienden van de

Wijnmaand, des jaars duyzent fes hondert achten zeven,

tig. Zijn Konterfytfel ftaat op de print G, vervat in een

lyft, boven dat van zijn Broeder Jan van Hoogfiraaten>

dien wy alhier zullen gedenken.

JAN van HOOGSTRAATEN
Was den Broeder en ook den Konft en Reysbroeder

van S&muelvanHoogflraaten j een goed Konftfchilder, die

te



der NEDERLANDERS. 237

e gelijk met zijn Broeder zich aan het Hof te Weenen
leeft opgehouden. Dewijl wy niet veel van dien Jan wee-
ën na te vertellen, zullen wy ons met een zeker geval
tem bejegent met een Hoogduytfchen Bedelaar vergenoc*
;en;

J. v. Hoogfiraaten ordonneerde een Schildery van de
Verloochening des ApoftelsPetri, tot Weenen, waarop
ly reeds de vrypoftige Dienftniaagddes Hoogenpriefters
ïad opgeichildert , waarfchijnlijk na de Huyshoudfter
,

ran een Hoogduytfchen Abt, ofSwaabfchen Domprooft,
ben hy moeft omkyken naar een Model om den ont-

iutften Apoftel te konterfyten. Hy ging dan na de Wee-
'er- markt, waar op men doorgaans meerder Bedelaars
iiet fpanffeeren, als Krankbezoekers, en aldaar zonder-
e hy er een uyt , die kaal van hoofd , zeedig van 00-
en, en min gevleefcht van kaaken was als den gewee-
en Prelaat van St. Michiels binnen Antwerpen , die hem
p hoop van een vette aalmoes volgde tot op zijn Schil-

pkamer. Doch zo haaft zag den armen Schooyer dien
j:hilders huysraad niet, hier een Doodshooft

, gins een
bofdeloozen Leeman, en herwaards en derwaardspley-
prarmen en beenen hangen en leggen , of hy begon re

'dderen en te fchudden als een nagebootfte Bezeten, die

tfprenkelt wort met het zondenafvaagentWywater,als die

Ich verbeelde, dat hy eerft gekeelc , en dan gezooden
|'i gebraaden (tont te worden by dien Nederlandfchen
Tovenaar. Den Schilder fprak hem ondertuflehen een hare
1 't lijf, en beloofde hem goude Bergen , indien hy maar
«ilde gaan nederzitten, om zich te laaten konterfyten $

och dien Bloodaart had geen ooren voor dat voorftel,

ce keek om met arendsblikken , hoe hy dat doodsgevaar
li het veyligfte zou ontfpringen , en hy nam daar toe
2jn kans waao terwijl den Schilder zijn palet opnam, en

Gg 3 fprong
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fprong van de trappen neerwaards om te gaan rekken.

Gevalliglijk kwam S. v. Hoogfiraaten de trappen op dom-
melen om zijnen Broeder te bezoeken, die dien Bedelaar

ftuyte, ziende dat J. v. Hoogfiraaten hem cp de hakken

volgde , met het Palet in de eene en het Tempermes in

de andere hand, om hem in zijn vlugt te achterhalen. Vee-

Ie Weenenaars fchooten fluks toe op dat rumoer, zijnde

de Nieuwsgierigheyt zo algemeen onder de Duytfchen

als onder de Waaien, en na der zaaken oorzaak verftaan

te hebben, begonnen zy alvoorens hartiglijk te lacghen,

en achtervvaards al zo hartiglijk den ontftelden Vlugte-

ling te beleezen, zeggende, dat den Maaier hem begeer-

de te fchilderen , dewijl hy eene achtbaare tronie had,

en niet te ontleeden , gelijk als hy zich valfchlijk verbeel-

de, en zo voorts, waar op zich dien Troggel vos eynde-

lijk liet beweegen om voor de twedemaal de trappen op

te klimmen, doch met geen minder angft als den Mar-

quies Paliotti uyt de koets op den Galgwagenklom, toen

hy over het dood fteeken van zijn Knecht te Tyburn wiert

Opgeknoopt, op den acht en twintigften van de Lente-

maand, des jaars duyzent zeven hondert en achtien,buy-

ten Londen.
Die Jan van Hoogfiraaten (lierfte Weenen , en wiert al-

daar ondergedompelt in de gewijde ofin de ongewijde aar-

de, en een ongenoemt konftig Beeldhouwer vereerde zijn

Tombe met een marmerfteene Beeldje, dat de Vergan-

kelijkheyt des Leevens verbeelde. In de Mengeldichten

van Frans van Hoogftraaten leeftmendit Graffchriftje
;

t

|

zyner gedachtenifle.

G E
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GEDENK SCHRIFT
o p

A-N van HOOGSTRAATEN»
In de Gallery der Kruyskerk te Weenen.

Ik had de Konft op 'thoogft gedraagen,
Toen eens Harpey my nederhiel.

De Dood, om my dien roem 'tontjaagen,

Myn jeugd 'tontydig overviel.

N. OSSEN BEEK
Was geen gemeen Konftfchilder, die op de wijze van
en konftrijken Bamboots> Grotten, Pleyfterplaatfen, en
Watervallen, geftoffeert met konftige Mannen en Vrou-
wenbeelden, beneffens allerhande Dieren endedaarby be-

oorende Bywerken fchilderde. Alle die voornoemde
roorwerpen wilt hy zo natuurlijk te verbeelden op zijne

Lonfttafereelen , dat men door de bank van hem zey , by
'ijze van lof; Hy heeft Romen uyt Italien na Nederlant
vergevoert. Zijn Begin noch Eynde is ons nooit geblee-

en, zo min als de Alpha of de Omega van den Hof-
:hilder des Keyzers

N.lUYKS.
Het cenigfte dat ons van dien Konftfchilder is ter 00-

bn gekomen, zijn wy verfchuldigt aan een Brief van
. v. Hoogftraaten , geïchreeven uyt Weenen, opdenne-
enden van de Oogftmaand , in den jaare duy zent les hon-
iert een en vyftig. Hier komt een donderent gerucht j en

eens
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ecne nieuwe tydingj (zegt hy) men boodfchapt my de komft

van T>uytslands groot/ten Schilder Joachim de Sandrart,

die , zo men voorgeeft > by den Keizer eere en glorie komt

zoeken , en den Kamermdler van die Majefteyt Luykspoogt
de kroon van het hooft tefeeken, en zich zelven ten Hove
bi te wortelen,

MATHYS WITHOOS
Die Konftfchilder is geboren toe Amersfoort, ia den

jaare duyzent fes hondert zevenentwintig, en hy gaf

van zijn eerfte jeugd al verftaanbaare blijken, dat hy tot

een Schilder in de wieg was gelegt. Den groote Jakob

van Kampen, dien beruchte Bouwmeefter van het Wee-
relds achtfte Wonder, het Raadhuys van Amfterdam,

kwam den Vader van M. Withoos dikmaals bezoeken, als

hy zich ophield op zijn Wooning genaamt Ransbroek,

na by Amersfoort, en zag by die gelegendheyt de zucht

des Jongelings totdeTekenkonft, die Moeder aller Kon-
den. Hy bood den Jongen de behulpzaame hand , on-

derwees hem in de gronden van de Têkenkonft, en hy

brogt hem zo ver binnen den tijd van les jaaren, dat hy

kon gaan dry ven op zijne eygen wieken. Korts daar aan

kreegen fommige jonge Knaapen de reysluft in 't hooft,

en wikkelden onder anderen Otto Marceus , Hendrik

Graauw, een Medeleerling van J. v- Kampen , en onzen

M. Withoos in die Konfpiratie , die met hun feilen de

gang opnaamen na Romen. Een van die Seswiert onder-

wegen gearrefteert by de Dood , en de andere bleeven in

Italien , uytgezondert Otto Marceus en Mathys Withoos,

die na een verblijf van twee jaaren wederkeerden na her

Vaderlant, op het jaar duyzent fes hondert en vyftig.

Mathys Withoos was een braaf Konftfchilder in Kruy-

den , Bloemen , Slangen, HagedhTen , Vlindertjes , en in al-

zulke



der NEDERLANDERS. 241

julke Voorwerpen, op de wijze van Otto Marceus, zijn-

de zijne fchilderwijze vrolijk , zuyver,en uytvoerig, waar
loor hy zich zo aangenaam wift te maaken by denKar-
Hnaal de Medices, dat hem die geduurende zijn verblijf

e Komen gebruykte, en zijn Konft rijkelijk beloonde.

-Iy verkoos op zijn wederkomft zijn Geboortcftad tot zijn

'erblijfi alwaar hy verbleef tot op het jaar duyzent fes

Mondert tw^e en zeventig, wanneer hy om den moedwil
er Franfchen te ontgaan, zich vertrok na Noorthol-

Linr, alwaar hy Hoorn verkoos tot zijn Verblijfplaats,

E meer dewijl hy vier Dochters had overgewonnen, op
/elke delikaate Gerechten de Franfche Sprinkhaanen
j,aarn middag-en avondmaalen.

,
Hy was een bezadigt en goedaardig Man, die zelden

fif nooit in een Kofïihuys of in een Wijnhuys liep fpoo*

len, gelijk veele ons bekende Konftfchilders, die mee

-

entijds alzo benoodigt zijn om Wijn en om Tabak, als

lm Uhramareyn en om Florentynfche Lak, maar hy oe-

•*nde zich naarftiglijk in zijn beroep, door welke oefening

Ie Konftfchilders in de Konft en in tijdelijke Have meer
1,1 meer toeneemenj daar de andere Penfeeliften veelstijds

tylings die beyde mifloopen , als zo veele Armuydenfche
|leykrabben. Hy liet zich wel en rijkelijk betaalen voor
iljn Konft, en bedong doorgaans vyf a fes hondert gul-

Lns voor een ftuk, maar dan doorfchilderde hy het ook
3,htervolgens de prijs , en liet zich geen tijd of vlijc

i;rdrieten. Armld Houbraken zegt eenige Konftflukken
%n dien M. Withoos gezien te hebben by de Erfgenaa-

jen van den Heere N. de Moor , Borgermeefter tot Hoorn,
taar op hy had gefchildert Diftels, Weegbreebladen

,

< \ alzulke wilde GewafTen , geftoffeert met Waterliiïen

,

< raanhalmen } Heul-en Korenbloemen, en de voorgron-
den verciert met Slangen 5 Hagediflen,Kikvorfchen,ook
Tweede Deel. Hh plaatfte
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plaatfte hy by gelegendheyt er wel een Muysjeop, knaa.

gende aan het een of het ander Kruyd, benevens aller-

hande Vlindertjes, Rufpen, Slakken, Spinnekoppen,

en zo voorts, alles uytvoeriglijk en zuyverlijk gepen-

feelt.
,

Die Mathys was gezegent met dne wakkere Zoonen

en met vier fchoone Dochters , zijnde de Zoonen Konft-

fchilders, en de jongfte Dochter Alida Withoos geene

onverdienftige Schilderes in Diertjes, in Bloemen en in

Vruchten.

JOHANNES WITHOOS
Was den oudften Zoon, hy had zich een gcruyme tijd op-

gehouden te Romen, zijnde hy een goed Landfchapfchil-

der in waterverf, die zijne dagen wel had verorbert in

het kopieeren en in het natêkenen der Italiaanfche gezig-

ten en Lufthoven. Hy was voorneemens om zijne dagen

te flijten inde Vrye Nederlanden, toen de Heerszucht

een ftok in 't wiel ftak , en hem deed overvliegen na het

Duyts Hof van den Vorft van Saxen Lauwenborg, al-

waar hy leefde en ook is geftorven , op het jaar duyzent

fes hondert vyf en tachentig, welk voorbeelc niet is ach-

tervolgt by zijn Broeder,

PIETER WITHOOS.
Die T. Withoos was een goed Konftfchilder van Bloe-

men en van kleyne Diertjes in waterverf, gelijk als den

ouden Withoos ook fomtijds plagt te fchilderen , dewel-

ke hy dan (tuk voor ftuk opeen blad papier plakte, en

die tot Boeken liet inbinden , welke gefchilderde Voor-

werpen noch tot op deeze uur wel gewilt zijn by de pa-

piere konft Liefhebbers* Hy ftierf binnen Amfterdam, in

den
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en jaare duyzent fes hondert drie en negentig , alwaar

>y hem zullen laaten ruften , om eens te zien wat er vak
2 zeggen van den jongften Broeder,

FRANS WITHOOS.
Die Konftenaar fchüderde desgelijks Bloempjes en

biertjes in waterverf, doch min konftig als die van zijn

broeder Gieter , waar door hy er ook van afzag, en zijn

«ortuyn opzocht inde Oftindien. Hy geraakte aldaar inde
jonft van den Generaal Kamphuyzen, die hem gebruyk-

\\ in het uyttêkenen van allerhande uytheemfche Bloe-
den, Kruyden, en Infekten. Hy is geftorven tot Hoorn,
<p het jaar duyzent zeven hondert en drie, oud fes en
^ventig jaaren.

HENDRIK GRAAUW
1 Is geboortig van Hoorn, een braave ftad in het Noor-
•er kwartier, van zeer fatfoenlijke Ouders, in den jaare

jrjyzent fes hondert zeven en twintig. Zijn eerde Leer-

éeefter in de Tekenkonft xraLS'Pieter Franfz.Grebber vzn
laarlem. Naderhant geraakte hy by den beroemden Eeuw-

ig eefter Jakob van Kampen , by den welken hy ruym acht

éaren leerde tekenen, en Hiftorieftukken te ordonnee-

K.n. Hy is 'tzedert gebruykt geweeft by den VorftMau-
ts van NaÜfau, die den voorgemelden Jakob van Kam-
m belafte om vier groote vakken in de Koepel van het

't'fuys in 't Bofch buyten 's Gravenhage te befchilderen ,

lp welke Tafereelcn zijnen ouden Leermeefter tP. F.

Webber ook wiert geemplooyeert.

In den jaare duyzent fes hondert acht en veertig kreeg

ien Hendrik trek om Romen te gaan bezoeken, en die

Jift liet hy niet verkoelen, maar voer op Livorno, en

Bh 2, begaf
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begaf zich van daar over Civira Vecchia na Romen.
Aldaar oefende hy zich naarftiglijk in het tekenen na de

atderbefte marmere Stokbeelden , en in het fchilderen na

uytgekipce Voorwerpen, ja hy maakte daar in zulken

opgang, dat den beroemden Niklaas 'Pouffin hem op een

zekeren tijd ziende fchilderen, dien H. Graauw de hand

op het hoofd ley, en in de Italiaanfche taal getuygde
}

Nooit een Hollander van een diergelyke verwachting ontmoet

te hebben. Hy verbleef te Romen drie achtereenvolgende

jaaren , waar na hy alle zijne keurlijke Tekeningen,

Schetfen en Modellen 'tzamen pakte, en met die Konft-,

fchatten kwam afzakken na de Nederlanden. Hy woon-

de meeftentijds tot Amfterdam of tot üytrecht, tot in

het rampzalig jaar van duyzent fes hondert twee en ze-

ventig, als wanneer hy zich met er woon veyligde in

Noortholland, in de ftad Hoorn.

Hy was een groot Tekenaar, rijk van vinding in 't

Ordonneeren, en wel bekent met het fchoon Naakt, en

met het cierlijk plooijen der Draperyen. Voor de red

was hy zo ftil en ingetrokken als een ftokoude Karthuy-

zer Monnik, en bezat genoegzaam niet anders als zijn

konft, konnende ook niet veel byzonders over eenige an-

dere Stoffen fpreeken , of gemeenzaamelijk 'c zamenkou-

ten , als over de Schilderkonft.

Hy ley het geen er Aardfch aan hem was af tot Alk-

maar, ongetrouwt, na aldaar acht a tien jaaren gewoont

en gefchildert te hebben.

N. ROESTRAATEN
Wiert geboren tot Haarlem , in den jaare duyzent fes

hondert zeven en twintig, en is een Leerling geweeft by

dengrooten Konterfytfelfchilder/v^ffj //<z/r, wiens Doch-

ter hy ook trouwde, met een Schilders Uytzet of Bruyd-

fchat,
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cbat, een houten Schilderefel, een blikken Oliebak , en
en dozijn fakerdaane Penfèelen.

Die Roeftraaten was een braaf Konftfchilder in Kon-
;rfytfels en in ftille leevens , byzonderlijk konterfyte hy
'atuurlijk goudeen zilvere Schotels, Drinkvaaten, Vaa-
|en, en Schaalen, die men naauwlijks uyt die verbeelde
'letaalen kon onderfcheyden. Hy lchilderde meer Stille

:cvens als Konterfytfels , dewijl den Konterfyter^P/V^r
Lely, die niets anders kon fchilderen als Portretten, en
laar door zijn Fortuyn zocht te bejaagen, gelijk als 'c

bk gebeurde , hem;het konterfyten afraade, op dat zy
Ulkanderen niet mogten komen te dwarsboomen, onder
plofte, van hem in alle voorvallende gelegendhêden te

[lillen verpligten , gelijk als ook gefchiede, want Roe-
ïraatenkrceg fomtijds veertig of vyftig ponden Sterlings

foor een ftuk ftilleeven, en dat langs de rekommandatie
[in Sir Tieter Le/y.

IjNa het overlyden van zijne eerfte Vrouw trouwde hy
iet een jong Meysje, dat den ouden Roeftraaten , die
[eds het ftil leeven gewoon geworden was by zijne

|:de Vrouw, zodanig afmatte, dat hy het fpel moefl:

|>geeven, zo dra als zy maar begon te roepen Ik fchut ,

I
daar op verhuyfde hy uyt dit woelig leeven nahetflil-

1 Grafieeven , in den jaare duyzent fes hondert acht en ne-
Intig, en wiert begraaven binnen Londen.

<

Hh 3 H E N-



i\S de SCHILDERKUNST

HENDRIK VERSCHUURING.

Die beruchte Konftfchilder was den Zoon van een Staa

ten Kapiteyn, en wiert geboren tot Gorkom, 0]

het jaar duyzent fes hondert zeven en twintig. Den V
der was in den beginne zeer bezorgt voor dien jong
Hendrik , dewijl het een teder wicht, en gevolglijk m
al te bekwaam was voor den arbeyd des Oorlogsgods
doch het duurde niet lang of men zagdeszelfsgenegend
heyt doordraaien tot een Konft , waar toe de licghaam

krachten der Kinderen Enakims niet vereyfcht worden. Z
dra als den ouden Hopman dat gewaar wiert, beitelde h

het Kind, dat pas zijn achtfte jaar had bereykt, by de

Konterfyter 'Dirk Govertz. , om by hem onderweezen
te worden in de grondbeginfels van de Schilderkonft, en

by dien Meefter verbleefhy tot aan zijn dertiende jaar,

van





hï
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n wien hy toen wiert beftelt by den KonttfchilderJ*/*

nh tot Uytrecht, by den welken hy zich noch fes ach-

éreenvolgende jaaren ophield, in alle welke tijd hynaar-

Iglijk tekende en fchilderde. Ontrent die tijd bekroop

I:m dereysluft, en hy vloog op de wieken van zijn Konlfc

$
rer naar Italien, en na Romen, in welke ftad hy vly-

l^lyk tekende na de naakte Modellen op de Roomfche
tfêkenfchool, en vorders na de konftige marmere Beel-

<:n der aloude Konftenaarcn.

( Doch dewyl hy grooter zucht had opgevat tot het

Ihilderen van Paerden, Jagten, Veidflaagen, Stroope-

|en , en alzulke grootfche Voorwerpen , dan tot het tê-

Imen van oude Gebouwen, gedoopte Schouwburgen,
van aloude bemofte Zegetêkens, verhuyfde hy dik-

Éaais van de eene na een tweede plaats , om die V" oor-

ierpen, die hem in zyn keus konden dienen, te gaan op-

keken. Hy tekende naauwkeuriglyk alles wat hem ee-

|gszins opmerkelyk voorkwam binnen en bciyten Ko-
isn, te Venetien, te Florencen, en elders, en inzon-

irheyt was hy niet nalaatig in het natêkenen der nieu-

|; Gebouwen en Paleyzen, waar door hy ongevoeliglyk

en braaf Bouwkonftenaar wiert, gelyk als hy op ver-

leyde Schilderyen zo handtaftelyk heeft doen blyken.

sn Venetiaanfche Adel had een groote achting opgevat
or zyn Konft , en voor zyne perfooneele verdienften -,

ar in gelukkig, volgens Horatius, die zingt, T>at Vor-
n te behaagen geen van de minfte lofvervat. Na ontrent

vyf jaaren te hebben doorgebrogt in Italien keerde hy
rug na het Vaderlant, doch volbrogt zyn voorgenoo-

ti reys niet op die tyd , dewyl hy in 't doortrekken van
Switfcherlant op Vrankryk den Zoon van den Heere
I)rgermeefter Maarfeveen ontmoete, die een fpeelreys

|3e naar Italien. Die jonge Heer wift dien jongen Konfte-

naar
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naar Hendrik Verfchuuring zo zoet te bepraaten, dat hy

op nieuws na de Hoofdftad van Toskanen, na deBurgt

van Romulus, en na het vlootent Eylant, geftichcopde

Adriatifche zeegolven, ^yederkeerde. Hy verbleef toen

noch driejaaren in Iralien, en kwam eyndelyk afzakken

na de Nederlanden, in den jaare duyzent fes hondert twee

en feftig, en zette zich zo gezont als een vifch neder *

tot Gorkom , zijn Geboorteftad , aangeblaazen door een

Adelijke begeerte, om de Liefhebbers door zyne Kond-

tafereelen, en niet door winderige woorden te overtuy-

gen jdat er vry wat Schilders (charten te haaien zyn in Ita-

lien voor die genen , die zich den arbeid gerrooften om

er met de potlootspennen , en met de penfeelen na te

delven.

Hy viel aanftonds aan het fchilderen , en hy vond

aanftonds Mecenaaten en Koopers , waar door de luft

van dag tot dag meer en meer in hem begon te wakke-

ren, en hy geene moeite of koften ontzag om de byzon-

dere voorwerpen, waarom hy, om het voortzetten van

zyn Konft ,benoodigt mogtzyn, na te fpooren en te be-

machtigen , Hy reysde herwaards en derwajrds na alle

de Kampementen en de Legerplaat fen , om naaukeurig-

lyk de voorvallen, en voornaamelyk tuflchen de Ruytc-v

ry , na te tekenen in een boek , dat hy altoos over zich droeg

tot dien eynde. Inzonderheyt verfchafte de rampzalige

jaaren van duyzent fes hondert een-en twee en zeventig hem

daar toe de vereyfchte gelegendheden , welke gelegend-

heyt hy ook fluks by de lokken greep, en de wyze van

het affteeken der Kampementen , de order van de Ba-

taille, het attaqueeren, het ordentlyk aftrekken, het on-

ordentlyk vlugten , het plunderen , en het moedernaakt

uytfchudden der dooden en gequetften na den Veldflag,

beneffens' alle de omftandigheden van dien doodelyken

om

k

tol
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mimefleep , naarftiglyk beftudeerde , en tekende. Na-
lerhanc bediende hy zich konftiglyk van die Tekenin-
gen en Schetfen , en gebruykre voorts het leeven in de
oornaam fte Beelden en Paarden. Arnold Ronbraken
egc een fchoon Tafereel van dien konftryken H. Ver-
rhuuring gezien te hebben, welk Tafereel een woelige
troopery van Menfchen en Vee verbeelde, op den voor-

rond zag men geweldadiglyk een Heerfchap voortüeu-

m by de onbarmhartige Roovers, welke Heer fchoor-

,oetende mee gaat, doch ter zei ver tyd na zyne verloflïng

yt die giersklaauwe omkykt, onderwyl dat zyne Gema-
jnne aan het opperhooft van die bende, die wel uytge-

oft te paart is gezeten, veelderhand Zilverwerk met ge

-

ooge knien, en met ongeveynsde traanen , aanbied, om
,aar langs haaren vaftgeknevelden Man te verloiïen Het
erfchiet verbeelde een Strand met Schepen , waar op
sn gantfche kudde Ofien, Koeyen, en Schaapen gedree-

jen wort, benevens meer andere geplonderde goederen,

.lle die voorwerpen waaren zo flx getêkent , en zo na*,

iiurlyk gefchildert, zegt hy , dat het met recht een
laats mogt beflaan , onder de befte Kon ft fchi 1de ryen van
uze Nederlandfche Konftfchilders Dat Konftftuk be-

ïft thans, volgens Houtbrakem fchryven, by den gewee*
isn Pachter Gysbregt van Aalft } tot Dordrecht.
'. Hy wiert tot Borgermeefter van zyn geboorteftad ver-

beven, zynde hy een Man, van een groot verftant, en
zyn gedrag onberifpelyk , daarenboven zo bemint by

.e Gemeente, dat hem die, by wyze van fpreeken, op
e handen zou hebben gedraagen. Hy fchilderde gefta-

iglyk, niet tegenftaande de waardigheden met dewelke
•y was beklsed , waar door hy toenam in Eere en in Mid-
elen.

;

Een onvoorziens ongeluk fleurde hem gewelddaadig-
' Tweede Deel, li lvk
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lyk uyt het getal der Leevenden , als die te fcheep ver-

ongelukte twee uuren boven Dordrecht , op den fes en

twintigften van de Grasmaand, op het jaar duyzent fes

honderten negentig, oud drie en feftig jaaren.

Den Heere F. G. V/efthoven , RecTror der Latynfche

Schooien tot Gorkom , vereerde dit onderftaande Graf-

fchrift aan zyn Konterfytfel ftaande op de print H , nom-

mer 1. Aldus luyden die vaarzen.

Verfchuuringi beeltenis wort in dit beek verbeelt,

Een parel aan de kroon van Goringchems banieren -,

Rechtfchapen krooft als by Parrhafius geteelt,

Dat op zyn trekken trekt met onnavolgb're zwieren.

Wil iemant klaarder licht dan uyt dit beelt , of vaers?

Zoek hem in loffpraak by het puyk der Konftenaars,

Die konftryke Heere Hendrik Verfchtmring heeft * bene-

vens zyne Konftkinders , eenen Zoon nagelaaten , ge«

naamt

WILHELM VERSCHUURING.
Die Konftenaar leerde de adelyke Schilderkonfl: in d<

beginne by zynen verdienftigen Vader, en naderhant

by den Konftfchilder van Delf, JanVerkolje. Zyn voor

naamfte konft beftont in kleyne Gezelfchappen , en ir

.Xonterfytfelsj doch hy heeft 't zedert eenige jaaren d<

huur opgezegt aan de Schilderkonfl: en het konftpcnfee

in 't dak geftooken, belet van die konft niet te kon

nen oeffenen , door voordeeliger bezigheden.

U
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JAKOB vander U L F T.

Alhier komen wy op hetTooneel met een tweeden Bor-
ermecfter, den Tyd- Ampt- en Konftgenoot van ócn
oorgenaelden Konftfchilder, die ontrent die eeuw gebo-
sn ? engenaamt is Jakob vander V/ft. Den Meefter van
ien braaven Konftfchilder is onsonbekent, doch dat hy
iich door zynongemeene Konft alom heeft berucht ge-
laakt, is zo min een geheym , als dat zyne Konfttaferee-
sn een plaats van Eer beflaan in de keurelykfte Neder-
andfche Konftkabinetten.

^
Hy fchilderde meeftentyds Roomfche of Italiaanfche

jedenknaalden , Triomfboogen , Kolonadens, Paleyzen,
kloude zegentekens, Markten , en Wandelplaatfen, alles zo
ennelyk , dat de Liefhebbers der Aloudheden die over-
'lyffels op het eerfte opflag kenden. Ook was hy een
yzonder waarneerner van derzelver vervalle omftandig-

// 2 he*



x5 i de SCHILDERKUNST
heden , dewijl hy konftiglijk de reeten, fcheuren, en de

onderfcheyde kolorieten , die den Tijd daar op had ge-

fchildert met zijn Zeys en Tanden , waarnam , en onver-

gelijkelyk nabootfte. Die overfchoone ordonnantien

vercierde of ftoffeerde hy met allerhande vaftgetêkende

kleyne Beelden der beyde Sexen, die ordentlijk gefchikt

en geeftrijk zijn getroept of gekoppelt, en ook wel by.

wylen eenige Komeyniche gefchiedeniflen verbeelden.

Een eenig Konftftukje te zien op het befaamt Raadhuys van

Amfterdam , dat en dat overheerlijk Gebouw , en den Dam
verheelt, bepleyr ons zeggen, zijnde dat ftukje zo natuur-

lijk getêkent , zo konftiglijk gefchildert , en daar by mee

zo veele onderfcheyde ferfoonen, alle kennelijk aan hun-

ne drachten , geftoffeert,dat het gezigt in het befchou-

wen van dat Konftjuweel ftaroogt , en verbijftert en op-

getoogen (laat tefchemeren. Daarenboven was dien Jakob

vander V/ft den groot ften Glasfchilder van die Eeuw, als

blijkt uyt veele omftreeks Gornignem en in Gelderlant

befchilderde Kerkraamen. Hy wende geen gemeenc

vlijt, arbeyt en onkoften aan, om de kracht, de fchoon-

heyt, en om de doorfchynendheyt der Glaskoleuren uyt

te vinden , gelyk als die twee beroemde Broeders

<Dirk en IVouther Krabeth , die de Kerkraamen der Stad

Gouda wej eer befchilderden , hadden uytgevonden. Doch
zyn pooging was te vergeefs , die Broeders hadden die

konft op hun doodbed gelegateert aan het Vierkant van

den Cirkel , aan den Olie van denAsbeft J aan de Eeu-

wigduurende Beweeging, aan den Algemeene Elixir,

aan den Steen derWyzen, enaan al zulke onmogelykhe-

den , na dewelke het zoeken toegeftaan , doch het vin-

den wort verbooden.

JAN



ver NEDERLANDERS. 2^

JAN TEUN ISZ. BLANKHOF.
Is geboren tot Alkmaar, het Hof van Noordhollant,

op Koppertjes-Maandag , in denjaare, duyzent fes hon-

dert acht en twintig, zynde zyn Moeder eene Schoutin-

ne by nacht, by de Nederlanders een Vroedvrouw, enby
de Franfche een wyze vrouw gedoopt , welke beyden'er

,

Godbetert, moeielyk zyn om te vinden.

Zyn eerfte Leermeefter in de Têkenkonft was een ze-

ker Schilder genaamt Arent Teerling alias Sinceer , die

wy als Meefter vinden geboekt op de Naamlyft der
Alkmaarfche Konftfchüders , van het jaar duyzent ks
hondert twee en dertig : doch wy giffen , dat hy een
Schilder zal zyn geweeft als 'er hedensiaags meer zyn,
Mafteluyn, de minfte helft Tarwe-en het grootfte deel

Roggenmeel , dewyi hy benefTens het Konftpenfeel
van St. Lukas, insgelyk den Borftel eens Kladfchilders

bezigde. Naderhant geraakte J. T. Blankhof\ by eenen
Tieter Scheynburg> onsonbekent, en van daarby den be-

cenden Konftfchilder Cezar van Ever dingen jen van dien

Konftenaar vloog hy over na Romen. Aldaar gearri-

feert zijnde begaf hy zich in de Schilderbend , en wiert

^an Maat gedoopt, zijnde het woord van Maat zo ge-

neen in zijn mond, als dat van Broer Lieve by fommigc
Nederlanders , en by dien naam is hy ook beft bekent
>ijde Konftbeminnaars der Zeefchilderyen.

1 Het fchijnt dat Jan Maat een wakkere ftreep had be-

ïouden van zijn geboortedag , zijnde hy zo los als de
vind , zo ongeftadig als de zee , en al ommers zo onge-
luymig als deszelfs gevaarlijke buyen. Hy kon met
recht den Poft op Romen worden gedoopt , dewijl hy 'er

ïriemaal na toe wandelde, en dat met geen grooter uyt-

uüing , dan of hy een vifchje aan den Overtoom ging

Ii 3 eeten 3
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ecten , buyten Amfterdam j ook begaf hy zich op de

Vloot die na Kandia voer , waar ophy te kuft en te keur

Zeen en Scheepen kon tekenen, en beftudeeren na hec

leeven. Hy was een braaf Zeefchilder, die voor nie-

mant zijner tijdgenooten de Vlag behoefde te ftrijken, en

die zo losjes als zijn leeven, en zo flx als zijn Penfeel fchii-

derde. De Konftkcnners hebben opgemerkt , dat als

Jan maat zijne Tafereelen uytvoeriger als .hy wel ge-

woon was fchilderde, er dan meer arbeyt doch minder

geeft inkwam, daar in gelijk aan fommige Schryvers,

die door het herhaalt lekken en overpolijften hunner

fchriften. die weynige geeftdeeltjes die 'er hier of daar

noch in zitten te fchuylen , er ganfeh ende gaar uyt-

boenen.

By den Konftfchilder Gerart van der Steur , tot Alk-

maar, hangt een Strandgezigt van Jan Maat > welk Konft-

tafereel onderde alderbefte (lukken van zyn penfeel moet

geplaatft worden. Hy ftierf in het jaar duyZent fes hon-

dert en in de zeventig, en dewijl fommige haairklievers

harrewarren over zijn Begraafplaats, of dat Hamburg,
of dat Amfterdam zich daar over moet beroemen 3 zul-

len wy óïq plaets niet volftrektelijk noemen, om in geen

Confcientie dwang te vervallen , maar overgaan toe

BARENT GRAAT.
Die Konftfchilder is geboren tot Amfterdam ,opden

en twingfiften van de Herftmaand , des jaarsduyzent f

hondert acht en twintig. Zyne Moeder beftelde hem by

zyn Oom , een goed Beeldenfchilder, in de wandeling

genaamt Meeiter Hans 3 (die naam luyd wat beulachtig

voor een konftenaar) die hem onderwees in de eerfte

gronden van de Têkenkonft , en hem eyndelyk in zyn

huys nam , om zo veels te beter gelegenheyt te hebben vac

herr
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hem te onderwyzen. Hy was, zo men 't zeggen mag,
al te naarftig voor zynejaaren, dewyl hy dikmaals den
nacht aan den dag fchakelde, en dat gebeurde zo dik-

maals , dat den Oom, bevreeft dat zulks zyn gezond-
heyt .mogt komen te krenken , hem het licht onthielt

,

wel wcetende dat de menfchen zich niet konnen behel-

pen met de Maanefchyn of. met het Starrelicht , gelyk

als de verliefde Katers en de miauwende Muyzenvang-
fters. Doch Barent liet zich daar door niet afzetten

,

die had wel eer eens hooren vertellen , dat den grooten

Rotterdammer , 'Defiderius Era/mus , zyn Medekonftfchü-
der, deendjeskaerlender Vifchwyven liep opzoeken, om
daar by te ftudeeren , des volgde hy dat zelve voorbeeit , en

ay ging tegen denavondftont, na dat den Predikdienft-was

Verricht, de endjes kaarfen verzamelen om zich daar van

:e bedienen in het voortzetten van de Têkenkunde.
Na dat hy geraakt was tot het fchilderen, bevlytigde

ïy zich als vooren in vlytiglyk te tekenen na het lee-
ren , en ftont des zomers vroeg , eer dat de poorten noch eens

;eopent waaren , te wachten , met zyn Portefolio onder
jen arm , om in de omleggende weyden en velden de Paar-

ten , Koeyen , Schaapen, Geyten, en andere dieren te

êkenen , en dat gedaan hebbende, trok hy tegens het

.lokflag van achten weer na de Stad van Amfterdam ,tem-
ierde zyne verwen , en zette zich naarftiglyk te

vhilderen. Die leevenswyze volgde hy een geruymen tijd

,

och zag ten laatften dat zijn Oom en Moeye het huys-
ouden lieten drijven , en inzonderheyt dat den Oom
'lans zich meer liet gelegen leggen aan het betwiften

an de verfchilpunten over den Godsdienft, als aan het

beelen met St. Lnkas penfeelen , waar door Barent
;eeltijds de poft vanKeukenmeyd moeft waarnemen , dat

•em ten laatften verveelde , des hy zijn affcheyt nam

,

1 en
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en na 's Moeders huys wederkeerde. Hy vorderde zo
onbegrypelyk by zich zei ven, en ordonneerde en fchilder-

de binnen 't kort zulke fchoone Konftrafereelen , en in-

zonderheyt in de ftyl van Tieter van Laar „ dat er de

Koopers door wierden bedroogen ; gelyk als eenmaals een

(luk by de opveyling wiert verkocht voor een Schildcry

van Bambcots , waar op den kooper naderhant deeze woor-

den ondekte , B. Graat fecit.

Doch den konftryke B. Graat vergenoegde zich niet

met dien roem, maar poogde en doelde om het .plus ui-

tra tebereyken, derhalve begaf hy zich tot het fchilde-

ren van Hiftorieftukken , welke pooging hem ook in alle

deelen gelukte. In het hartje van zyn voortgang kreeg

hy wek om vreemde Landen te bezigtigen , en verkocht

tot dien eynde zyn Papierkonft en Schilderyen, met een

vaft voorneemen van de Hoofdftad van Italien een vifite

te geeven. Maar zyne Moeder en zyne Bloedvrienden

ontraaden hem die uytheemfche Pelgnmaafie, en predik-

ten hem de ontdekking van een weduwlyke Mcederkuft

aan, in zulke natuurlyke termen , dat hy Romen in 't

vergeetboek ftelde, en zich liet vaftklinken op de Huu-

welyks galey neffens Mejuffrouw Maria Boom , de We-
duwe van Jan van Bellen. En nu begon hy met noch

grooter ernlf. te fchilderen , waar door hy de handen zo

vol kreeg, dat hy niet wift wat hy eerft zou beginnen,

en laatftvoleynden. Hy ichilderde ontrent die tyd de

vier Regenten van het Oude Mannenhuys, en de (es O-

vcrluyden van het Gild der Leertouwers , beneffens vee-

Ie Zolder-, en Schoorfteen ftukken , ook graauwe Beel-

den (taande in NhTen en in Portaalen. Veele voorname

Heeren Huyzen binnen en buyten Amfterdam pronken

noch hedensdaags met zyn Konft , en onder anderen die

i?an de Heeren Velters, Borgermeefter der Stede Arnfter*

dam;
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dam, Kornelis Kalkoen, Schepen der zelve ftede, Kor-
nelis Broek , Venkol, Meyndert Domp, en veele ande-
re Heeren en Konftliefhebbers.

Vyftien achtereenvolgende jaaren hielt hy tweemaal 's

,
weeks een Queek-ofTeken fchooi aan zyn huys , op de wy-

! ze van de Koninglyke Akademie te Parys, alwaar de
! Konftenaars de gelegendheyt hadden om te tekenen na
welgemaakte naakte Modellen. De beruchte Amfterdara-
fche Konftfchilders begaaven zich in dat Konftgenoot-
fchap, waar op men toen zowel na Vrouwen als na Man-
nen beelden tekende , welk Konftgenootfchap tot het ge-

1
tal van twintig vafte Liefhebbers aangroeide. Hy had

: een fixe en ter zelve tyd maklyke wyze van tekenen, zo
.met rood als met zwart kryt, gelyk als men 'er noch da-
igelyksziet verkoopen op de publieke opveylingen van
konftige tekeningen. Hy is niet zeer vruchtbaar geweefr.

,in het aanteelen van veele jonge Looten voor de Schii-
derkonft, dewyl hy, die de moeite en de hacghelykheyt
om een Konftfchilder te worden kende, er de Ouders al-

toos van afraade , zeggende 5 Laatje Kinders een Am-
bacht leer en , in ftee van een Konfi , dan zullenze geen wip
fe Ligtemijfen worden , in de plaats van wijje KonftfchiU
\ders. Echter heeft hy een fraay Konftfchilder in leevens-

;groote Dieren opgekweekt > naamelyk Joban Frederik
Roos, een van de vaardigde Schilders van zyne Eeuw,
idie ook tot een bewys van dankbaarhcyt aan Barent
Graat zyn eygen Konterfytfel , benevens drie Boekjes
met Schaapjes, Bokjes, en Geytjes byhemgeetft, over-
fchikte tot Amfterdam.
Die ongemeene zucht en yver totdeSchilderkonft ver-

zelde hem tot aan het graf , als blykt uyt dit navolgent
svaers, gedicht by D. Schelte, by die gelegendheit. toen
Tweede Deel. Kk B.
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B. Graat een Schoorfteenftuk voor hem fchilderde > dat

een goede Huysbeftiering verbeelde.

't Lieftallig aanzigt, dat by 't huysbeftieren paft,

Zit hier aan 't roer, en houd met nyv're handen vaft

De teugelroe , die Kind en Boode in 't fpoor doen draaven.

De pafler meetelkstyd, elksdoen, elksfbutengaaven.

De ontbloote boezem toont het reyn enheusgemoer,

De huyslykheyt verbeelt den ongefchoeiden voet.

De Vredeolyven die het blonde hulfel eieren,

Die groeien op den grond van zulk een huysbeftieren.

't Steenkleurig Kindje leert, dat die aan 't huys-

ftuur ftaat

Door twee paar oogen gluurt,hoe't voor,cn achter gaat,

De fleutels leeren, hoe dat hart, en mond, en kallen,

Somtyds als 't oor, en oog, en toe en open paffen.

De rype Korenaar, de milde Wyngaardrank

Die 't hooft omkranft , voorfpelt daar voorfpoet,

fpys en drank.

Dank Graat, die door 't penfeel, nu viermaal achtien

jaaren

Bereykende , op dit Stuk doet Konft met wysheyt

paaren.

Hy was een wakker Man in het verzinnen van zeedekun-

dige ordonnanties , waar vanhy geengemeenepreefgafin

die Tekening die hy maakte tot een Stuk Schildery van zyn

hand, dat geplaatft ftont te worden tegens de muur van de

pleytzaal,op het Raadhuys van Amftcrdam, zyndedeszelfs

inhoud aldus. In het midden van die Tekening zit de Waar*

heyt die ontdekt wort door de Tyd , en nefFens haare zy de

Onnoozelheyt door Kindertjes , en de Lydzaamheyt ver-

heelt door het Juk. Aan haare linker zy ftaat een Mans-
beelt,
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beelt, geklcct op de wyze der aloude Romeynfche Veld-
overftens, welk Beelc alhier den Hoofdofficier betekent.

Hy is verzelt door de Gerechtigheyt , en achter hem
laan verfcheide Romeynfche Schoutens. Voor de voe-
len van den Hoofdofficier zit een Kind, dat beduyt een ge-
ruft Gewijfe. Op den voorgrond tegens over de trappen
yaar op den Opperdienaar van het weereldlyk Recht,
oneffens de onderhoorige Gerechtsdienaars ftaan , ziet

nen de Gemeente , de fommigen ftaan voorovergeboogen,
n anderen, beiaaden met Smeckfchriften en met andere
napieren, zyn vergezelfchapt met hunne Rechtsgeleer-,

len, die hen opwaards wyzen na de Gerechtigheyt,
'oornaamclyk na die kant van de gallery waar op de
Hoop zich laat zien. Aan den anderen kant ziet men het
Bedrog , Moord, \Dievery en de Leugen, als mede een
lorren boom bewoelt by een Serpent, hctzinnebeeltdac
.ie gebreeken voortkomen uyt de Zonde. In de beneden-
acht vertoont zich Herkules , anders de Deugd, diedee-
e Monfters doet vlugten. Een gevleugelt kindje kroont
ie Deugd met Laurier en met Palm , twee tekens der
)verwinnaars. En in de bovenlucht ziet men de Godde-
'ike Wysheyt , de Rechtvaardigheyt , en de Genade, die

e weereidl ijke Machten, als de UytvoerdersderGodde-
jke beveelen., goedkeuren
Den beruchte Govert Bidlo vereerde een Tafereel van dien

,]eedekundigen Konftfchilder met deeze Puntdichten.

; De Weelde ontftak de Liefde in Koning Davids ziel

,

Toen Bathzeba hem van zijn dak zo fchoon beviel.

Dit baarde Onkuysheyt, die, terwijl zyftreelt, alftil,

;

Bekoorb're Jongheyt moord gelijk een Krokodil.

Straks zagmen Valfcheyt , en Bedrog van dubblen aart,

Als twee Gezufters tot bederf der Ziel gepaart.

Kk % De
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De Drift aan 't hollen zet de deur tot Doodflag open:

En acht geen prijs te hoog om 't Overfpel te koopen.

In 'teynd ontwaakt Berouw, de Ruft vlied uyt 't Ge-
weeten -,

Maar vint VergifFnis by Gods Rechterftoel gezeeten.

Een Engel ftraft denVorft, om Gods getergde Tooren
Doch die recht boete doet gaat niet geheel verlooren.

Hy rekte het leeven zo lang uyt als
;
t doenlijk was,

en gaf het lecvensfpel niet eer op aan de Dood , als op
den vierden van de Slachtmaand, op het jaar duyzent ze-

ven hondert en negen , oud een en tachtig jaarcn , een

maand, en dertien dagen.

VINCENT vander V I N N É

Is een Haarlem iet van geboorte, die het eerde licht

zag op het jaar duyzent fes hondert negen en twintig.

Hy was al van kindsbeen af geneygt tot het tekenen na

Tekeningen of na printen , en dat geeftrijk en losjes,

dat men wel kon zien dat de Natuur hemgonftig, ener

wat goeds te hoopen was van onzen jongen Vincent vander

Vinne. Die luft groeide met hem op, en zo veels te meet

toen hy met de Zoonen van den Konftfchilder Frans Hah^
die in zijn buurt was komen woonen , begon te verkee.

ren, het welk zijne Ouders beweegden om hem te beftcl

len by F. Hals, by wien hy binnen een korten tijd zoda-

nig vorderde, en zich deszelfs ftoute en meefterachtig<

handeling zo eygen maakte, dat hy oordeelde vlug ge
j

noeg te zijn om het neft te verlaatcn, en een togt te on
derneemen op zijne eygen wieken. Hy bezocht Duytslant

j

de Zwitferfche Kantons , en Vrankrijk, vindende al I

Jefins gelegcndheyt om zijn Konft voort te zetten, e
j

oi
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om vermaakelijk te lceven $ en die luchtftreeken bezig-
tigt hebbende , keerde hy te rug na het Vaderlant , en
belande in zijn Geboortefcad op het jaar duyzent feshon-
derc vyf en vyftig , alwaar hy by alle de Liefhebbers der
Schilderkonfc wiert verwelkomt, zijnde hy aangenaam
by Grooten en by Kleynen , wegens zijn vrolijk humeur^
en wegens zijne aardige Dichtkunde/
Hy was een Konfcenaar die alles wat men hem vergde

fchilderde, en geen onderfcheyt maakte tuffchen het fchil-

deren van Kamers a Plafonds , Schoorfteenftukken 3 Uyt-
hangborden, en Deuren of Venfters} alhoewel hy ech-
:er de Nacuur navolgde in het verbeelden van Landfchap-
pen, Gebouwen, Boeren, Menfchen, Vogels, Dieren,
en Stilleeven, alle welke Voorwerpen hy konftiglijk in
bet groot of in het kleyn nabootfce. Daarenboven was hy
sen goed Konreriijtfelfchilder , gelukkig in goede Gelij-

keniiïen te rnaaken, en zijne Tronien meefcerlijk, na het
yoorbeeit van zijn Meefcer Frans Hals, aantafce en behan-
delde, fpeelende tegens zijne Leerlingen vooreen Echo
nn zijn Meefter, die gewoonlijk zey tegens zijne Difci-

pelen * Je moet maar ftout toefmeeren _, alsje de Konftfix
hebt zal de Netbeyt wel uyt haar zelve komen.
Door die ftoute manier kon hy alles, wat uyt de hand

noeft worden gezien , welftandiglijk vertoonen , en tot
;djn profijt vaardiglijk fchildcren. Dewijl hy nu den
neeftcn penning beoogde, kwamen de uythangborden
ïem langs alle kanten toevliegen, waar door de Stad van
Haarlem op die tijd zo weezendlijk kon roemen op hun-
,ie zinryke uithangborden van Vincent vander Vinne , als

jle Stad van Antwerpen noch hedensdaags kan brommen
pp haare konftrijke Altaarftukken van 'TieterTaulus Ru-
fensj waar door den kluchtigen KonftfchilderJ^ Berk-
heyde gewoon -was te fchertfen , zeggende/ Vincent

Kk x vander
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vander Vinne is den Haarlemfche Rafael in het fchilderen

van Uithangborden.

Hy was een zeedekundig Konftfchilder , en een goed
Poëet na die eeuw en in zijn foort , die in navolging

van OcJavio van Veen , Goltfius _, Ketel j Heemskerk , en

andere fraaye Geeften , zinryke zinnebeelden heeft ge-

dicht , en ook getêkent en gcfchildertj voor de reft had

hy de Natuur te baat en was een kloek welgeftelt man
van leeft , die noch zo rad als een vogel was tot ontrent

zeven a acht jaar voor zijn overlyden , dewyl hy door

een beroerte wiert overvallen , die hem de middelen be-

nam van langer te konnen fchryven, of fchüderen. Hy
ftierf aan een flaapziekte , in den jaare duyzent zeven

hondert en twee, oud drieën zeventig jaaren , en liet

drie Zoonen na , Laurens 9 Jan en lzah vander yinne^

alle drie Konftfchilders, maar onder benefïtie van Inven-

taris. Zijn konterfljtfel is te zien op de Print 1. Nu
zullen wy overgaan tot de fraaye Bloemfchilderes>

MARIA van OOSTERWYK.
Die Juffer wiert geboren te Nootdorp, een Dorpbuy-

ten de Stad van Delf, op den twintigften vandeOogft-
maand, op het jaar duyzent fes hondert en dertig, zijn-

de haar Vader aldaar Bedienaar des Goddelijken woords

geworden, in ftee van zijn Vader die te Delf was beroe-

pen. Haar liefde tot de Schilderkonft brak door de

wolken van de tedere kindsheyt door , dewijl zy liever

met de Potlootfpen dan met de naald tekende, waardoor

men haar al by tijds bedelde by den vermaerden Ja»
*David de Heem , den alderberuchtften Bloemfchilder

van zijne Eeuw, op die tijd woonende tot Utrecht.

Haare fchiiderwyze, was zuyver, uytvoerig enfnel,

drie cygenfehappen dio inzonderheyt vereyfcht worden
in
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in Bloemfchilderyen. Dat zy geen gemeene Schilderefle

was is gebleeken, dewijl verfcheyde gekroonde hoofden
aaare Bloemtafereelen begeert , en geplaatft hebben in

liunne Konftkabinetten. Lodewijk den veertiende, Ko-
aing van Vrankrijk had een van haare Konfttafereelen
>eplaatft in zijn Konftkabinet. Den Keyzer Leopoldus
jezat 'er ook een , die noeh daerenboven zijn beneffens

iet Konterfijtfel van zijne Keizerin, ry keiijk omzet mee
Diamanten , tot een gefchenk overfchikte aan die ver-
lienftige Konftfchilderes Maria van Oofierwyk. Ook
childerde zy een Bloemtafereel voor haare Koninglijke

Kajefteyten van Groot Brittanje, Willem den derde, en
aria Stuart, waar voor zy een fomme kreeg van negen

iondert IMederlandfche Guldens. Enten laatften fchil-

lerde zy drie Tafereelen voor Johannes Sobietski , dien
;lorierijken Koning van Polen , voor welke drie Bloem-
afereelen haar betaalt wiert een fomme van twee duyzent
'ier hondert Dord rechtfche Guldenftukken.
Die Juffer Maria was zeer zeedig en daarby byzon-

lerlijk godsdienftig, voorde reft vrolijk van humeur, ea
•verig in het voortzetten van haar konft, waar in zy

;

ich by uytnemendheyt benaarftigde , en om haar eygen
ordeel, en om dat van Vreemden te vergenoegen. Wy
lullen den Leezer een kluchtig geval, haar met den Schil-

Ïer Willem van Aalft bejegent, mededeelen , en des te meer,
ewijl dat geval haar meer voor-als nadeelig is , en het

;

eugzaam en naarftig Karakter van die braave Schilderes

;öet blijken.

:
Maria van Oofierwyk was veelstijdsby haar Grootvader

ot Delf, in wiens huys zy haar Schilderkamer had, waar
oor Willem van Aal/f de gelegendhey t zocht en ook kreeg
m haar nu en dan eens re moogen zien , onder het voor-

'endfel van haar Schilderkonft te komen kijken. Die
Konfte*
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Konftenaar kreeg fluks zin in die bevallige en konftrijkc

jonge Juffer, en hy deklareerde zich daar ontrent in ver-

ftaanbaare termen. Maria was niet vryens-veel minder
trouwensgezint, als die zich met ziel en licghaam had
overgegeeven aan de Godes der Bloemen 5 doch zy ftiec

hem daarom niet voor het hooft , of gaf hem den bof,

als men 't noemt , in tegendeel zy verzon een geeftige

uytvlugt om zijn voorneemen te verydclen, en hem met

heusheyt af te zetten. Wy hebben reeds gezegt, dat die

Juffer van een zeedig gedrag was, doch wy hebben er

niet bygevoegt dat hy voor een loffe Kabouter ftont ge-

boekt by de waarfpreckende Weerelt , voor een Knaap

óic dikmaals aan de wind ging, en die dan fioolen het

zorgen. Zy repliceerde hem dan ftemmiglijk, TJatzyzo

Jchielyk niet kon befluyten om hem voor haar Galant aan te

memen , doch dat zy zulks echter wilde doen op een zekere

voorwaarde j hier in beftaande. By aldienghy j ( vervolgde

zy ) uw gelieft te verbinden van zo veeIe uuren daags naar-

ftiglyk te fchildereii) en dat geduurende een gantsjaar> zal

ik uw hooren fpreeken , en veelligt uw liefde beandwoorden.

Den loffe Knaap aanvaarde die voorafgaande punten, vafte-

lijk gerefol veert om de Juffer te fchaaken door zijn voor-

beeldelijk gedrag, en naarftige leevenswijze 5 doch hy

wiert in ftee van vlijtiger, veel luyer als van te vooren,

om welk te ondervinden deBloemfchilderes de fchoonfte ge-

legendheyt des Weerelds had , dewijl zijn Schildervertrek

dat van Maria van Oofterwyk genoegzaam raakte, en zy

malkanderen gevolglijk konden toefpreeken. Gebeurde

het nu dat de venfters van zijn Schilderkamer niet wier-

den geopent op de bedongen uur 5 en hy, als zy hem toe-

riep, nietantwoorde, dan tekende zy met krijt een fchreefje

op de lijft van haar glasraam,en dat ftont op goede rekening.)MH

Toen het jaar om was, ftonden er ruym zo veele fchreefjes)
)

op
'



!

der NEDERLANDERS. 26*

>p de glasraam, als er (laan opdeSchuldley vaneen Ant-
verpfche Herberg , die rykelijk is beneeringt met Schilders

;alanten , waar door Willem van Aalft er voor goed en al
ran afzag , en het van meet af aan liet waayen.
Die lieve Maria veranderde van bloemen en bladers,

angeraakt door de Wicghelroede des Doods , ten huyze
ran haar Sufters Zoon , Jakob van AfTendelft , Predikant
ot Eutdam, in Waterlant, in het jiar duyzentfeshon»
iert drie en negentig , oud drie en feftig jaaren , nooit
etrouwt geweeft zijnde als aan de natuurlijke liefde vaa
/lora, de Godes der Lentefchatten.

:

'

«

WILLEM KALF
t Tas een Amfterdammer , een Tijdgenoot van die voor-

<\ gemelde Maria van Oofterwyk
i.Tweeoe Deel, LI

en geen minder
Vruch-
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Vruchtenfchilder als zy een Bloemfchilderes , alhoewel de

ftukkcn van dien Kalfthans in prijs zijn vervallen, zonder

dat er de Konftkennerseenigeaanneemelijke redenen voor

konnen te berde brengen. Hy leerde de Schilderkonftby

Hendrik Tot j een braaf Konterfytfel-en ook Hiftoriefchil-

der, wiens fchilderwijze hy verliet om de ftilleleevensna

te volgen. Ook kan men met de waarheyt getuygen, dat

hy een van de konftrijkfte Schilders is geweeft in het ver-

beelden van verfche Limoenen , Oranjeappelcn , Goude

en Zilvere Vaazen en Drinkfchaalen , Agaaten-en Paarle-

moere koppen , Kriftalle kelken en Bokaalen , Zee-

hoorns en Zeefchulpen , die er ooit is komen opdaa-

gen aan het kooprijk Y en Amftel. Het is buyten tel

hoe veele uytvoerige (tukken dat dien IV. Kalf heeft ge-

fchildert, geduurende een niet al te 'lange leevensloop, ;

welke ftukken noch alom konnen gezien worden in de

Kederlandfche Steden. Het alderfchoonfte Vruchttafereel

dat ons ooit is te vooren gekomen, beruft inhetbefaamt <

Konftkabinet van den Hecre Pieter de la Court vander
i

Voort, tot Leyden, op welk ftukje een opengefneede

Limoen is gefchildert , die by geene hedensdaagfche
fc

Vruchtenfchilders kan verbetert worden, noch ten opzigte
tl

van deszelfs natuurlijkheyt , noch ten opzigte van de |

zuyvere behandeling en flxe fchilderwijze. In die zelve !:

Stad hebben wy er noch drie gezien ten huyze van een

byzonder Perfoon , die ook wel moogen paiïeeren voor •

echte Konftkinders van dien verftandigen Konftenaarj en

boven ai munt er een oude porcelijne Suykerkom in uyt,

verciert met eenige gekoleurde beelden , onverbeterlijk

behandelt, en meer dan natuurlijk gereprefenteert, zowyih

ons van die uytdrukking moogen bedienen.

Die Willem Kalf was een welbeleezen Man , en dit
;

daarby een goed oordeel bezat, twee zaaken die wel kon- i

ncr
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nen 't zamengaan , doch die men zelden in de Geleer*

den, ik laat (taan in de Konftfchilders komt te ontmoe-
ten. Daarenboven was hy een aardig Praater, die een

ï>yzonder talent had om Sprookjes te vertellen , en dat is

aan Jan Alleman niet gegeeven, waar door hy ook nu en
ian wel eens eenige Vrienden een nachtje, zonder dat

uy vaak kreegen , kon doen overbrengen , alhoewel
iet gemecne Beft der Vrouwen hem daarom niet te meer-
Ier bezinde. Ook was hy een Man die niets meer behar-

ïgde dan de Menfchen te verpligten, al was 't ook met
rijn fchaade, waar over zijne Huysvrouw fomtijds eens

nopte , zeggende 5 *Dat hy het JVambes om niet verftelde*

m er het garen op toegaf\ in navolging van den ^Patroon,

ier Snyders ; en dat hy eens anders voordeel behartigde, en

zyn eygen welflant verwaarloofde.
Hy raakte ongelukkiglijk aan zijn eynde, volgens het

verhaal van den Konftkooper Kornelis Hellemans , die

l'ulks wel eer verhaalde aan Arnold Houbraken. Die JV.

alf had dien Konftkooper ten zijnen huyzen verzocht
m hem eenige konftprinten aan te bieden, waar op dien

"onftkooper na hem toeging , en met hem handelde., mee
beding dat den Schilder 's anderendaags de daar van be-

onge penningen aan zijn Winkel zou komen ontfangen.

och die 's anderendaags niet om zijn geld kwam, was
in V. Ka/f, en eenige dagen daar aan kreeg R. Hellemans een
)v iegraefenis briefje, waar uyt den Konftkooper nietzon-

jf; Ier een groote ontfteltenis zag , dat dien Konftenaar drie

oc vier dagen daar na geftorven was, na dat hy tot zeven

itet uren met hem had genegotieert in printen. Naderhant
zo

1 vas W. Kalf gegaan na het Heeren Logement , om een
erkooping van Schilderyen by te woonen, als wanneer
iy ontrent de klok half negen uyt het huys van Jan Pie-

rfz. Zomer na zyn huys gaande , kwam te ftruykelen en te

LI % vallea
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vallen op de Bantemer brug, en zich eenigszins aan zijn

borft bezeerde. Hy gevoelde wel eenige pijn, maarachte

zulks niet , ging na bed leggen , en ftierf drie a vier

dagen na dien val. Dat ontijdig Sterflot overviel

dien Fenix der Stiileevens Schilders, op den een en der-

tigflen van de Hooimaand, op het jaar duyzent fes hon-

dert drie en negentig. Willem vander Hoeven , een y ve-

rig Konftbeminnaar, beftak zijn ftille Lijkbus met deezc

vaerzen.

Genaak eerbiedig deezen drempel,

O Schildergeeft , op konft beluft

,

Weet dat hier 't waardig licghaam ruft,

Der Schilders vuurbaak, merk en (tempel,

Des braaven ïVillems , die den fchat

Van Krefus konftrijk wift te maaien,

Zelfs met dien fchat niet te betaalen,

Als die nooit zijns gelijken hadt.

Help dan 't geheugen van dien Fenixfchilder vieren

,

En cier zijn maalftok en penfeelen met laurieren.

KORNELIS BISSCHOP
Is geboren op den twaalfden van de Sprokkelmaand, op

het jaar duyzent fes hondert en dertig, en leerde de Te-
ken -en de Schilderkonft by den Konftfchilder Ferdinand

Bol> en naderhant oefende en onderwees hy zich zelven.

Hy was den beften, indien niet den eerften, die allerhan-

de Beelden, op hout gefchildert en uytgekapt na den om-
trek van 's menfchen gedaante, konftiglijk fchilderde

met natuurlijke koleuren. Die Menfchen verbeeldende pan*

neelen wierden dan in een hoek of in een portaal geplaatft,

en als die op hunne behoorlijke ftandplaatfen ftonden,

misley-
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misleydenzyzoaardiglijk deoogender Aanfchouwers,dae
èie veelstijds die houten Heyligen aanzaagen voor lee-

vende Perfoonagien. Ook fchilderde hy fommige dier

Beelden gedaagt en gefchaduwt als Nachtlichten , mee
een brandende kaers in de hand, welke Beelden dan by
het kaerslicht wierden gegroet voor natuurlijke Menfchen.
Daar wort verhaalt, en het is niet onmogelijk, dat een
zeker Heer, die eenige Vrienden vergafte, zo een beelc

had doen Hellen aan de deur van dat vertrek waar in hy
die Vrienden onthaalde, welke Vrienden in het neemen
van hun affcheyt aan die gefchilderde Meyd eenig drink-

geld poogden in de hand te duuwen, (miiïchien dat er

ook wel eenige Kabouters onder waaren die dat dienft-

baar Wicht een kusje a fes wilden geeven , want de Lief-

de en de Dronkenfchap zijn geene volftrekte vyandinnen
)

doch die in ftee van aan een arm vol vleefch en bloed , zich
aan een befchilderde plank addrefleerden , en een blaauw-
tje liepen tegens dat gekonterfijt blaauw Boezelaartje.

Philoftratus van Lemnos , doopt een diergelijk bedrog, of
rerfchalking door konft en verf , een geneuglyk en on*
rehaadelyk Bedrog; doch of hy daar in is gefondeert, zul-

en wy thans niet betwiften , daar wy anderszins zouden
connen vraagenj En wat is doch eene Vrouw anders als een

%efchildert Bedrog 3 een Engel by het nachtlicht, en een

Spook by den dageraat , wiens beweegingen ., wiens woor-
\isn , wiens eeden , wiens roo&en en wiens leliën alle afhan-
\elyk zyn van een gefchildert Bedrog, envangeene de alder-

mnfte Waarheyt? doch wy zullen ons indien gefchilder-

len Doolhofop deezen tijd , om onderfcheyde redenen ons
>ewuft, niet eens inlaaten, maar alleenlijk het leevens-
rervolg van dien qngemijterden Bijfchop vervolgen.
Die K Bijfchop bepaalde de Schilderkonft niet in dien

ngen omtrek , maar fchilderde insgelijkx wel geordon-
Ll 3 neerde
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neerde Hiftorieftukken en welgelijkende Konterfijtfelsi

dewelke men noch hedensdaags kan zien hangen in de

voornaamfte Nederlandfche, Zeeuwfche, Brabandfche,

en Franfche Konftkabinetten. Wy voegen er zo veels te

liever de woorden Franfche Konftkabinetten by, dewijl

den beruchten Konftbeminnaar, Lodewijk den veertien-

den, Koningvan Vrankrijk, een Hiftoneftuk zijnde een

kaerslicht, 't zamengeftelt uyt drie a vier beelden, lietop-

koopen voor een merkelijke fom goude Louieien , en een

plaats van eer dee geeven onder zijne waardiglte Konft-

tafereelen. Daarenboven wiert hy aangezocht voor Hof-

fchilder by den Koningvan Denemarken -, doch de Dood
die den Advokaat Cycnus flacht , en al van den beginne eei

Kontramineur der Vroomen is geweeft , fchudde zo vrees

lijk het Leevensuurglas des Konftfchüders, dat er de laatft

zandkorreltjes uytrolden , en daar op gilde die maagere

Dief j Hy is gefajfeert j en zal by de voorïge Schildersgaan

z,ïtdag houden. Die groote Echtfcheyding tuflchen de

Ziel en het Licghaam viel voor op den jaare duyzentfes

hondert vier en zeventig, nalaatendc het vierde deel van

zijne jaaren in Kinders , dat is^ viermaal elf maakt vier

en veertig , achtervolgens de cyferkonft van onzen Leer-

meefter Bartjes.

Die K. Biffchop liet onder die elf Kinders drieZoonen

en zo veele Dochters na, dewelke zich begaaven tot het

oefenen der Adelijke Konft, waar van ons in het eerfte ge-

ut opdoet den oudften Zoon

,

JAKOB BISSCHOP.
Die y. Biffchop was zo ver gevordert by zijnen Vader dal

hy taamelijk wel Beelden Ichilderde, zo dat hy tot geer

gemeene fteun verftrekte aan de Huyshouding. Doel

zo dra als een jonger Broeder dat beroep kon beheeren

bene
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benevens de drie voornoemde Sufters, begaf hy zich on-
,der het beftier van den Konftfchilder AuguJlynTerweften>
die hem zodanig ophemelde, dat hy zich vervolgens met
het ordonneeren en fchilderen van Kamer-en Zolderftuk-

I

ken heeft opgehouden. Den voornoemden jonger Broeder,

ABRAHAM BISSCHOP
Had die gelegendheytnief , maar was genootzaakt zich

met het beeldenfchiideren, als een zekere en vafte winft
voor het Huysgezin, op te houden en tegetrooften; doch
die Noodwendigheyt belette hem echter niet van zijne

iingeboore neyging tot een ander beroep in de Schilder-
konft op te volgen. Hy begaf zich dan tot het konterfy-

ten van allerhande Vogels, en voornaamelijk van Hoen-
deren, in welke fludie hy zulken grooten opgang heeft
gemaakt, dat hy thans wort getelt onder de aiderbefte
jVogelfchilders.

Hy heeft byzonderlijk veele groote Kamerftukken ge-
penfeelt voor Zeelant, bemaalt met allerhande (oorten
van Vogels, ieder in zijn foort natuurlijk getêkent, en
krachtiglijk en zuyverlijk gefchiidert, waar door er he-
densdaags niet veele Vogelfchilders zijn op teloopendie
hem in die konft konnen evennaaren , vry ver van hem
,daar in te overkraaijen.

PIETER van BREDA
Was een Tijd-en Konftgenoot dier voornoemde Konft-

fchilders, een braaf Landfchapfchilder geboren tot Ant-
werpen, op het jaar duyzent fes hondert en dertig 3 die
geen gemeen talent bezat in het verbeelden van

vrolijke Landsdouwen,
Fonteynen, Latwerk, enRomeynfche Iuftgebouwen,

Grot-
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Grotten, Ruwijnen, Hoven, geftofTeert met aardige

beelden, dieren, kruyden , en diergehjke Landfchap-

fchilders vereyfchte & Ceteras. Hy dee een reys na

Spanje, en bezag onderwege eenige andere Landftreeken,

waar na hy wederom na zijn geboorteplaats kwam af-

zakken, alwaar by ook hemelde j en waarfchijnlijkison-

dergedompelt in de gewijde aarde. Om en by dien tijd

verfcheen ook aan het Firmament der Schilderkonfc
•

JANSZON van KEULEN,
Een braaf Konterfyter , die in den jaare duyzent fe

hondert en dertig Hoffchilder was by den rampzaligen Ka
rel den eerften, Koning van Groot Brittanje. DitJ. va

Keulen was een groot Boezemvriend van A. van T)yk

niet tegenftaande zy beyde Konterfijters, en gevolglij

Broeders van dezelve naald waaren , een blijk dat zy be}

den niet min hoflijk zijn geweeft als konftrijk , twee i

veele Konftfchilders zeldzaame Eygenfchappen.

Het gebeurde eens dat den bidder A. van T)yk de

Heere J. v. Keulen ging bezoeken , die er zo mi

trooftig uytzag als of hy in dienft was getreeden ond

de Ongaariche Malkontenten, waar door hy de vryhe

nam , om hem na de oorzaak te vraagen van die boven-

gemeene mismoedigheyt. J. v. Keulen verhaalde hem
op een droefgeeftigen toon , dat hy een Hofdame konter-

fyte s die zo ftandvaftig was als de Maan % die dan lacghte

en dan weer fchreyde j die zo lang ftil bleefzhten als een

Hoen van noode heeft om een garftenkoren tepikken 3 en die

hem dorft verwaten , dat haar Konterfytfel beter geleek na

eene Oeftermeyd , als na eene T>amt van het eerftefatfoen%

gevolglyk dat hy maar een Brodder en een Breekebeen wass

onwaardig om haare ongemeem bekoorlykhêden na te bootfen

met zyne lompe vingers , enftompe verfpenfielen» 'Dat hy uyi

dia
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dien hoofde het Konterfyten vervloekte , zyn leeven wars
was , en grooter trek had na de dood als na zo een verdrie-

tig leeven. Den grooten A. v. T)yk ging hartiglijk zitten

lacghen met 's 'Mans wanhoopende luym, en dat vooraf
gegaan zijnde vertroofte hy hem in deeze zeedekundige
termen. Na dat Leander zo ongelnkkiglyk verdronken was
'm het overzwemmen na zyne geliefde Hero 3 heyligden de

mboorelingen van Seflos, Heros Lantaren aan de * fVeder-

zyafehe Liefde , en een Man die gelukkig was in Vrouwen
kon die Lantaren ontfteeken, en nïemant anders. T>och ,

:| pelaes ! daar wiert niemant gevonden die dien Lantaren kon
li ioen lichten , waar van de JVysgeeren de oorzaak toefchreeven

u fan de Ligtvaardigheyt en aan de Ongeftadigheyt der Vrou-

)\\ \pen. T)e Trfche zes is niet halfzo ongeftuymig j wild, woefl,

h 'm ongeftadig als een Hofjujfer , en ik ken geene fliwmer ge-

bó
\liertens om te temmen , als eene begonjtigde Hofdame j en

g| fis een Karffel vol ryke Boeren. Het eenigfle dat er op dien

eerling loopt , is van dat hoovaardig dier te beteugelen door

j
ene ongeveynfde Verachting , ook is de Schilderkonfl niet af'

ui
ankelyk van het wifpeltuurig vonnis van een Hofpoes 3 en een,

^ \v'akker Konftfihilder behoort op eene hoogte te liaan met een

é\ \ots in zee j die pal en onbeweeglyk ftaat tegens de hulde-

m: \ende baaren, en die boven het bereyk is der ongejladige winden

\

^ ÏUdaar zweeg den Ridder A. v. Tfyk, en J. v. Keulen
erfchoot fluks van luym , en ging , zo de Hiftorie zegt,

A -iet dien verftandigen Raadsheer een geftarnte Bouteilles

,u Champagne wijn zitten verorberen.

Die J. v. Keulen verliet naderhant dat onruftig Ryk,
üi Den hy gewaar wiert dat de binnenlandfche onluften

ii aflchen den Koning en het Parlement wakkerden, en hy
Tweede Deel. Mm ftak

*'
By de Grieken gedoopt, -Anteros. Qhï fe facilem in amj&e-frvbarit

\

jthjl l'nc fuccendito. At ([ui [uccendat , adhanc diem repertus nerno.

1
*. Calcag.
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(lak met zijne Ouders en met zijne Huysgoden over na

de Nederlanden, alwaar hy zich 't zedert heeft opge-

houden tot aan het jaar duyzent fes hondert fes en vyf-

tig , in welk jaar hy het kampgevegt des leevens op-

gaf aan deonverwinnelykedood, binnen de beruchte wee-
reldftad Amfterdam, zo de fommigen getuygen, alhoe-

wel er wederom andeie Gedenkfchryvers worden gevon-

den die hem binnen de Bifïchoplijke ftad Uytrecht on-

derdompelen. Hoe het daar meezy of nietenzy , is thans

ons werk niet om te betwiften , zijnde het wel de waar-

heyt , doch daarom geen gevolg , dat er veele uytmun-
tende Konterfytfels, hoewel doorgaans wat bleek van ko-

loriet, binnen Uytrecht gevonden worden , gepenfeelt

by dien Jan/zoon van Keulen.

GERARD PIETERSZ. van ZYL
Was een Amfterdammer , andere Betweeters zeggen

een Leydenaar, en een Lyftenmaakers zoon, en een der

de foort zingt weer heel anders j altoos hy was een Menfch,

een groot Konftfchilder , en een Tijdgenoot van dien

voornoemden J. v. Keulen 3 die zich verfcheyde jaaren

ophielt binnen -Londen , en aldaar het alderbeft by den

naam van Gerards is bekent geweeft. Hy was weigezien

by den Ridder A. v. 'Dyk, die hy dikmaals hetkonftpa-

let zag temperen, de beelden aanleggen , opfchilderenj

en retoucheeren , waar door hy beticht wiert van hem
de Kond te hebben afgekeeken , waarlijk een fchoone Kijk

die den Afkyker vereerde, en den afgekeeken Riddei

niet benadeelde. Door die Kijk erfde hy den tytel of d<

benaaming van van ^Dykinhetkleyn^ zijnde zijn tekening

fchilderwijze, koloriet, draperyen, en bywerk zo gelijl

aan dien Konftfenix als een fterüijke hand het kon bren

gen.

D
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De voornaamfte Konfttafereelen van dien konftrijken

Gerard Tieterfz. van Zyl vervatten vrolijke Byeenkom-
ften van Heeren en Dames, gekleed volgens de wijze van

die Eeuw, zijnde alle de beeldjes gekonterfyt na hetlee~

ven, en voornaamelijk na het fchoonfte leevender beyde

Sexen. Het heugt ons twee Konftftukjes van zyn hand ge-

zien te hebben, tot Badmington, op het Hof van den

Hartog van Beaufort , waar op de Beedjes zo fix getê-

kent, zo heerlijk gehandelt, en zodoorfchijnentwaaren

gekoloreert , als of die by A. v. Dyk zo verfch uyt hec

penfeei kwamen rollen. Doch boven al trokken de tedere

handjes der bekoorlijke Engelfche Juffers de oogen en de
zielen der Aanfchouwers na die twee Konftfchilderytjes,

zynde die zo weergaloos fchoon van Omtrek, dat het ons

niet voorftaat ooiteenige handen gezien te hebben, die

van den Ridder A. v. T)yk uytgezondert, die by die en-

gelachtige pootjes in vergelykenis kwamen.
Den Dichter Jan Vos bekranfte wel eer het Konterfyt-

fel van den Heer Willem Pauw, gemaalt by G. T. van
Zyl> met deeze regels.

Dus zietmen Pauw , die met zyn kiel , in fpyt der baaren,

Dwars door de middellijn kwam bruyflchen tot in

't Ooft.

Nooit vreefdehy voor't woen der tegenvoetfchefchaaren

Wie eer en voordeel zoekt is alle ramp getrooft.

Zo pleegde hy zijn pligt tot kwyting van zyne eeden.^

Wie voor zyn meefters zorgt verdient hun dankbaar-
heden.

Die Konftfchilder kon zo min het handje uythouden
egens de Dood als zyne Voorzaaten , derhalve zey hy de
ïuur op aan het Leeven, en gaf ons daar door de gelê-

jendhèyt om te fpreeken van zynen Mededinger,
Mm 2 W I L*
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WILLEM DOUDYNS.

Die grooten Hiftoriefchilderis geboren in 'sGravenhage,

op den jaare duyzent fes honderc en dertig, uyt zeer fat-

foenlyke Ouders, zynde zyn Vader Borgermeefter en

Kolonel der Schutters dier Stede. Hy vatte al by tyds

een zeker iets op voor de adelyke Schilderkonft , derhal-

ve wiert hy beitelt by een Schilder genaamt Alexandtr
(Petit , die vry Tetït zal zyn geweeft in de Konft, de-

wyl wy min van dien Man nebben hoorengewaagen, als

van den Macedoonfchen Alexander j en echter brogt hem
dien *Petit , of liever JVillems ingebooren geeft brogt hem
zo ver, dat hy binnen een korten tyd de gang kon opnee-

men naar Iralien. Hy trok dan na Romen, om aldaar

zyne ftudien voort te zetten na dealoudfteennadealder-

befte hedensdaagfche voorbeelden , dewelke hem zo wel

bevielen, dat hy zich aldaar ophield twaalf achtereen-

volgende jaaren , dagelyks tekenende en fchiiderende na

de antykfche Statuen, en na de beruchtfte Schilderyen,

waar door hy zich die heerlyke fchilderwyze aanwende

in Italien, die hem naderhant vermaart maakte inde Ne-
derlanden.

Die Willem 'Doudyns was al een van de eerften, en ook

niet van de onvermaardften , die de behulpzaame hand
uytftak in het oprechten van het Konftgenootfchap der

Schilders in 'sGravenhage, op het jaar duyzent feshon-

dert een en feftig, over welk konftgenootfchap hy 't ze-

dert verfcheyde maaien Regent is geweeft , min uyt Gonft,

dat hedensdaags in andere Konftgenootfchappen zo dik-

maals gefchiet, als wel uyt Verdienden, dat men thans,

God betert, zo weynig ziet gebeuren. Hy was groots in

zyne Ordonnantien, vaft in het tekenen van zyne Naakten

,

breed en natuurlyk in het plooien van zyne Draperyen,

en
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én krachtig in het koloreeren , gelyk als honderde Zol-
der-en Hiftorieftukken , noch in weezen , die waarheytkon-
nen verdedigen. De Haagfche Vierfchaar alleen kan on-
ze (telling goedmaaken , in dewelke hy het Oordeel varx.

Salomon heeft verheelt in drie vakken , tot welke drie
Konfttafereelen wy den Leezer renvooyeeren.

Die Diomedes (dus was hy gebcntnaarnt) ftierf op
het jaar duyzent fes hondert zeven en negentig, oud ze-
ven en feftigjaaren , een ai te korte leevenstyd voor een ver-
dienftig Konftfchilder, en een al te lang bellek vooreen
onverdienftig Leegganger.

ADRIAAN vander KABEL:

Is
geboren tot Ryswyk , buyten 's Gravenhage. , in den
jaare duyzent fes honderteen en dertig. Zyn Lêer-

neefter is geweeft Jan van Goyen , den kluchtigen Schoon-
vader van den vrolyken Jan Steen, die onzen Adriaan
lerdoopte , zynde die eerft gedoopt Adriaan vander Touw^
welke naam zyn Meefter tegens de borftftak, die onder-
lelde, dat die benaaming al te gering en ook al te aanftoo-
elyk was voor een Konftfchilder > dewyl zulks een denk*

Mm 3 beelt
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beelt gaf van dat foort van halsbanden , met dewelke dit

Heeren wierden vaftgelegt j die hun vaderlyk erfdeel nm
fpeurden in de beurzen en in de Reyszakken hunner Tydge*

nooten , waar uyt hv bejloot dat men hem in het toekomende

A. vander Kabel ,
/'// ftee van A. vander Touw zou heb-

ben te noemen j gelyk als ook gefchiede.

Die Adriaan vander Kabel is een braaf Landfchapfchil-

der geweeft, en zo een fchoon Tekenaar van Landfchap-

pen , dat wy niet gaarn een Konftfchilder zouden noe-

men die hem daar in heeft overtroffen. Wy hebben vee-

Ie Tekeningen gezien van dien konftrijken Adriaan ten

huyze van een zeer gemeen Schildertje tot BrutTel, ge-

naamt N. CoUns , welke Tekeningen hy voor deszelfs

Vader, die een tamelijk goed Ruwijnichilder was, had

gefchildert onder het kruys, dat is, op een tijd dat hy

zich beyden moeft ver fchuylen voor zijne Schuldeyflchers

en voor de H. Juftitie. Daar by was hy een goed navol-

ger van fommige Italiaanfche Konftfchilders j als by voor-

beek van Benedetto Caftiglione en van Salvador Rofa-, ook

heugt het ons eenmaal een koppel Stukjes gezien te heb-

ben in een zeker berucht Konftkabinec in de Nederlan-

den , die gemerkt en ook geboekt ftonden voor een paar

B. Caftiglione's , doch die gefchildert waaren by A. vander

Kabel.

Vorders valt er niet veel te zeggen van dien Adriaan^

dan dat hy een lotte kabouter was , die dronk en klonk

als een Nederlander , die vloekte en bande als een Ger-

maan, die vocht en fmeet als een Gentenaar, en die al-

toos een gebak en een brouwfel ten achteren was als een

rechtfehapen Schilder. Hyftierfte Lionsin Vrankrijk, en

dewijl het een onmogelijkheyt is zelfs Onkruyd te verwek*

ken, zal men hem aldaar voor het geen hy was laaten be-

ruften, om ons tot zijnen Tydgenoot te begeeven,

JAN







©er NEDERLANDERS. 279

JAN van ASSEN.
Die Konftenaar was een Amfterdammer , een braaf

Schilder in Hiftorien en in Landfchappen, die een kloek

|en een vaardig Penfeei voerde, en wiens ftukken wel uyt

de hand wilden gezien zijn, op de wijze der ltaliaanfche

Konftftukken, dat is, die men wel moge bekyken, maar
niet beruyken. A. Houbraken getuygc van hem in voor-

deelige termen , dat hy een Man was van een goed oor*

deel, maar die zich gemakshalve veeltijds bediende van

de printen van Ant. Tempeeft , inzonderheyt in die ftuk-

I sen die buytenslands wierden afgefcheept, hebbende die

f. v. Affen dikmazls verzendingen op de Indien. Hy ftierf

:ot Amfterdam, welke ftad ons thans (toffe verfchaftom

ie gedenken aan den beruchten.

LUDOLF BAKHUYZEN.
Die Konftfchilder was geboortig van Emden , in den

jaare duyzent fes honderteen en dertig, uyt fatfoenlyke

JDuders. Zyn Grootvader was Predikant in Ooftvrieslant,

1 ^ijn Vader was Geheymfchryver, en hy wasKlerk totop
2 :ijn achtiende-jaar, toen hy Emden verliet, en zich mee

f Ier woon begaf na de alom befaamde Koopftad Amfter-

p aam , om aldaar den koophandel te leeren. Hy geraakte

lldaar by den Heere Barthelot, die hem vry wel bezin-

|e, zijnde hy een Overvlieger in het Boekhouden en ia

e Schrijfkunde. Doch korts daaraan gafhyMerkuur den
of, om zich met ziel en licghaam over te geeven aan
e Adelyke Schilderkonft, die hy begon op te wachten
bp zijn negentiende jaar, doende hy zijn intree met het

jiatêkenen van Schepen, zonder dat hy ooit eenige tê-

jcenwyze of de behandeling van de tekenpen had beproefr,

f die zien beproeven, Hec Leeven was zijn eenigfte Mo-
del»
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del, dat wy pryzcn, en zyne Liefde tot de Konft zyne ;

eerfte LeermeeftreiTe, dat wy niet laaken.

Op die tyd was het een Gulde Eeuw voor de Schil-

ders , ( zegt A~ Houbraken , die zich onophoudelyk over

de Lukgodes beklaagt, en daar in is hy een echt Poëet,

en ook geen onecht Muziekant) en de goude appelen

,

thans nergens op te loopen door akelige wegen , en langs

met diftelen en doorns geplaveyde loopbaanen, droopen

toen de Schilders ongevoeliglyk in den mondalszoveele
Luylekkerlanders. Dat argument bekrachtigt hy door te

zeggen , dat L. Bakhuyzen maar een korte poos zich op

het tekenen van Schepen had toegelegt , toen hy zyn zweet

zag verzoeten door het loon , ( dat was wel eer de zin-

fpreuk van St. Krifpyn, den Patroon der Schoenmaakers)

want hy verooverde voor eene Tekening, tien, twintig,

dertig , en cyndelyk hondert guldens en meer; en zodat

waar is, was repje fchcerje de leus, enoppafiendebood-

fchap.

Ündertuflchen kreeg hy kennis aan deeze en aan geene

Konftfchilders , die hem aanmoedigden om het penfeel

in de vuyft te grypen , en eens te beproeven wat hy met

de olieverwen kon uytrechten. Daar toe had hy moeds
genoeg , doch hy wift niet hoe hy de kat de bel beft zou aan-

binden , zynde er al ommers zo veel onderfcheyt tufïchen

het tekenen en het fchilderen , als tuiïchen het leezen en

het fchryven. Hy vervoegde zich eyndelyk aan den Kon-

ftenaar A, van Everdingen , die den eerfte was die hem
een palet zette en de penleelen in de hand ftak, om eens

te zien wat hy er van zou maaken, dat vry wei voor

een proef uytviel, want met vallen en met opftaan , met

uytveegen en met opmaaken , kwam er ten laatften een

ftukje in de weerelt kyken, dat hy aanftonds verruyldc

tegens tien guldens. Dat begin moedigde hem aan om
iets
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iets van meerder belang op het weefgetouw te zetten, en

tot dien eynde fprak hy met onderfcheyde Konftfchil-

ders, ging die op hunne fchilderkamers bezoeken, beftu-

deerde naauwkeuriglijk hoe zy hunne verwen temperden,

hoe zy hunne (lukken aanleyden, behandelden, en op-
fchilderden, en dewijl dieKonftenaarsopenhartiglijkmet

Ludolf handelden , kreeg hy wel haaft het fijn van de

ikonft weg, en geraakte zo ver, dathy, gelijk als een twee-

de Olivier van Oort, den gantfchen aardkloot omzeylde
met zijne gefchilderde Vaartuygen.

Die Ludolf Bakhuyzen was een hups eerlijk man , nyve-

rig, ilil j en borgerlijk van ommegang, die zijne leevens

uuren niet verleuterde met Bacgheragfche wijntorren, of

met Breemerhuys biervliegen , maar die in tegendeeel zij-

ne jaaren beyde tot nut vanhetGemeene Beft, en van zijn

Huysgezin fpaarzaamlijk verorberde. Zijne eenigfteuyt-

ipannig beftont in een Y-of in een Amftelluchrje te gaan
raapen , en als het dan gebeurde dat-Eool eens begon te

(loeien uyt zijne ledere blaasbalken , en de grendels van
voor de deuren der ftormrotfen open te ftooten met eene

onbefuyfde vuyft, waar op de baaren llag op flag eikan-

deren als gezwoore vyanden fchuymbekkende begonnen
na te jaagen , waar door de gedreygde ftranden ftonden

jte lillen en te beeven, de nabuurige wouden te zidderen,

de omleggende flooten te fchudden , en den ftuure Zeeman
ia een goed heenekomen oogde , met ingebonde reeven

:n met waterige blikken, dan nam L, Bakhuyzen diebuy
waar om zijn konft voort te zetten. Veelstijds flapte die

braave Konftfchilder dan in een Steygerboot , die hem tot

iroor den mond van de zee voerde, als wanneer hy in die

geduuriglijk beweegende fchilderkamer de ongemeene
Lucht-en Waterveranderingen , het zwalpen der door de
ivinden bezielde baaren, de barning des zeewaters tegens

Tweede Deel. Nn den
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den gedreygden drand, en alzulkeScheepfchilders doffen

vlytiglijk beftudeerde, krabbelde, of tekende. Eninzon-
derheyt bediende hy zich van die buyerf , wanneer hy voor-

neemens was diergelijke voorwerpen te verbeelden , en om
daar langs zijne voorige denkbeelden te ververfchen , en om
zich konftiglijk en oordeelkundiglijk te bedienen van de

tegenwoordige voorwerpen. Ook had hy de gewoonte van

'thuys komende, zich op te fluyten opzijnfchilderkamer,

en niemant by zich te laaten komen, voordat hy zijn

oogmerk in het fchilderen bereykt, en voldaan had aan

zijne denkbeelden. Kortom hy was een Schilder die de Na-
tuur natuurlijk wift na te bootfen , waardoor zijne Kondra-
fereelen aan veele Hoven wel gezien , en in de meefte

Kondkabinetten wel gewilt wierden.

De Hoogedele Grootachtbaare Heeren Borgermec-

fters der machtige Koopdad Amderdam , bedelden hem
het fchilderen aan van een groot Tafereel , in den jaare duy-

zent feshondert vyfenfedig» vol gewoel van allerley foort

van Scheepen , voor welk Kondduk dien grooten Kon-
denaar een fomme kreeg van duyzent drie hondert gul-

dens , benevens een aanmerkelijk gefchenk boven die

voornoemde fomme. Dat kondduk wiert gefchonken aan

den Koning van Vrankrijk, Lodewijk den veertiende;

die het een plaats van eer fchonk in een van zijne voor-

naamde Kondkabinetten. Den Koning van Pruyflen, der

Keurvord van Saxen, den Groot Hartog van Toskanen
en veele andere uytheemfche Vorden en groote Perfoo'

naagien kwamen niet alleenlijk afzakken na de Nederlan-

den om zijne konddukken op te koopen, voor aanzienlijk*

fommen , maar zy gingen den kondigen Ludolf Bakhuy-

zen in perfoon bezoeken tot Amderdam, om dat grooi

licht van naby te befchouwen. Ook heeft hy meer dar

eens vereert geweed met het Keyzerlijk bezoek van der

beruch
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beruchten Czaar van Groot Ruslant , die hem allerley

foorc van Scheepen en Vaartuygen liet aftekenen , onder-

wijl dat die Majefteyt zelfs de hand aan de potlootspen

floeg, en onder deszelfs beftier verfcheyde Vaartuygen

narekende , zijnde die Vorft ten uyteriten geneygt om
den Scheepsbouw in den grond te leeren, en voort te zet-

ten. TJavïd van Hoogfiraten zinfpeelt in het onderftaandc

vaarsje op de Scheepsbouwkunde van L. Bakhuyzen , en

Dp de ongemeene achting die de Weereldgoden betuyg-

den voor zijn Perioon, en voor zijne Konftfchilderyen,

O Konftjuweel van Amfterdam

!

O Eer, ó luyfter van uw ftaan !

De laate nazaat zal uw kennen,
Zo lang alom penfeel en pennen

In waarde zyn en hoog geacht j

Zo lang de Scheepvaart blyft in kracht;

De Scheepsbouw, hoog in top getrokken,

'T gezig der kenners kan verlokken.

Dan (treeft uw Scheepenfchildery

Alle andere Konftenaars voorby,

En praalt in •'toog der Amftelaaren,

Die dankbaar uwen naam bewaaren -

9

Uw naam, niet hier alleen verbreyt,

Maar door alle Oorden uytgefpreyt,

Tot in de Vorftelljke Hoven

,

Die 't werk van uwe handen loven.

Dan helpt ghy Dichtcren aan ftof

,

Om uyt te weyden in uw lof.

Dan noopt ge Apollen en Apellen

,

Om uw een eeuwige eer te fpellen.

De Schilderkonft en Poëfy,
1 In onderlinge maatfchappy

Nn 2 Ge-
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Getrecn , vereeren uw met kranffien

,

En heffen uw aan 's hemels tranffen,

Daar uwe pen., zo onbevlekt,

Zo netj zo eel, het al voltrekt.

Den loffelijken yver tot de oeffening van de Schilder-

konft bleef hem by tot aan heteyndezijnsleevens, alhoe-

wel twee felle kwaaien , den fteen en het graveel hem da-

gelijks zijn naderent fterflot voorfpelden , gelijk als bleek

in de uytgaave van zijn plaatwerk , waar mede hy de

kon ftlievenJe weerelt vereerde in het een en zeventigfte

jaar zijns ouderdoms , onder den tytel van den Yftroom en

Zeegezigten. Eyndelijk en ten laatften vermeerden zijne

kwaaien zo heviglijk, dat hy de leevensparty moeft op-

geeven , waar op hy zich zonder de geringde vreezc

vaardig maakte tot dien laatften aftogt, en dit leevente-

gens een beter en gerufter leeven verwiflelde, oud acht

en zeventig jaaren , op den zevende van de Slacht-

maand, in den jaare duyzent zevenhondert en negen.

Indien men alle de Konftftukken van dien grooten L»

Bakhuizen wilde nazien , zou men malkanderen wel moo-

gen vraagen , waar heeft die Man den tijd weeten uyt te vin-

den ? te meer wanneer men overweegt, hoe veel tijd hy heeft

moeten befteeden in het onderwijs van de Schrijfkonft,waar

op hy wiskonftige gronden en vafte leydingen had gein.

venteert, welke konft hy dagelijks ging onderwijzen aan

verfcheyde kinders van voornaame koopiuyden } zonder

dat wy eens reppen van een ongelooflijke meenigte uyt-

voerige Tekeningen, en keurlijk geetfte plaaten. Hy
heeft zich de tijd niet dwaaslijk door de vingers laaten

glippen , gelijk als een party Loswammeflen van Schil-

ders , die zo gewonnen zo verteert fpeelen , en veelstijds

op de winft van drie dagen, eengantfche week loopenflen-

teren , en dag voor dag een zodiak van Herbergen en

Koifi-
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Koffihuyzen door bakbeeften. In tegendeel gedacht hy
aan het volgent vaersje, in welken fpiegel wy en de oude
en de jonge Konftfchilders raaden te kijken , eer dat zy
hunne blonte paruyken opzetten, om buy tens huys de dier-

baare uuren te gaan verligtemifïen.

Laat het koftelijkft van al

Uw niet roekeloos ontflippen j

Dat 's de Tijd, die fnel gaat glippen :

Ende nooit weerkeeren zal.

Ach! hoe weynig is 't getal,

Dat zijn uuren meet by flippen.

Maar eene zaak, die ons gants zeldzaam, ja genoeg.
'zaam zonder eenig voorbeelt, voorkomt, zullen wy den
Leezer mededeclen. Het is by veelen een gcbruyk tot

Amfterdam, van die geenen een glas wijn aan te bieden,
die den overleden ter begraafenis hebben verzelt, of ge-

lijk als men het noemt, den dooden de laatfte eer heb-

ben aangedaan. Den inkoop van die wijn had hy zelf be-

zorgt, hy had dien wijn zelf by zijnen wijnkooper gaan

uytproeven, en die uytgekeurt hebbende met zijn zegel

verzegelt en doen wegleggen , zo dat de bloedverwanten,

en de vrienden en gebuuren, verzekert waaren van geenen

gefmeerden wijn te zullen drinken op zijn begraafenis.

Ook vond men na zijn dood een zakje met geld , endaar

in zo veel guldenftukjes als hy jaaren bereykte , afgepaft

voor die geenen die hem ter aarde zouden draagen , be-

nevens een gefchreeve lyft van de naamen dier Konftfchil-

ders , die hy daar toe nyt de Bende had uytgekipt , met
?en bevel van die penningen 'tzamen te verteeren. Hoe
het gaat of niet en gaat > den Schilder zal zich altoos vroeg

rf laat ontdekken,

Nn 3 Vor
:
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Vorders komen wy van dien beruchten L. Bakhuyzen

niet veel meer zeggen , dan dat hy een zonderlinge zucht

voor de Dichtkunde betuygde , en veel ommegang had

met de voornaamfte Dichters van zijn Eeuw, als met den
befaamde Hoogleeraar Francius , met den Kapireyn Ja-

nus Broekhuyzen , met den hoogdraavende Antonides

vander Goes, met den Konrektor van de Amfterdamfche
Latynfche fchoolen , David van Hoogftraaten , en met
meer andere beruchte Poeeten. Den laatften heeft het vaers

waar mede J. Broekhuyzen zijn Lykbusbekranfte vertaal

J

in deeze Nederduycfche klanken.

Eool, van niemant na te volgen,

Wanneer ghy woedende en verbolgen

Het nat der zee ten hemel fmijt,

Daar alles beeft, en kermt, en krijt,

En 't yslijk onweer aangeftoven

Roert alles van den grond na boven,
En loeit met weerlicht, ftoot op ftoot,

En bulderenden donderkloot $

Of (heelt d'oploopendheyt der baaren ,

En al den hemel op doet klaaren

,

En (tuurt de fcheepen aan de rce$

O domme dichter vd"n de zee •

Wat zal ik cerft in top verheffen ?

Uw arbeyt, die dit net kon treffen,

Of uw weergadeloos verftand ?

Als ghy 'tpenfeel neemt in de hand,
En maalt de holle zee naar 'tleeven,

Begint Leanders hart te beeven,
Daar vaft het minnen hem berout.

UlüTes fchrikt voor 't woede zout.

Het oog aan de andere kant vaare fpeelen



der NEDERLANDERS. 187

En ziet den harder vrolijk kweelen ,

Al leggende op den oever neer,

By 'truyfTchen van 'tjonifch meer.
Wie heeft uw deeze konft gegeeven ,

Bakhuyzen, om zo hoog te ftreeven ?

Wat Meefter voerde uw zo ver heen ?

Dat was geen menfehen werk. O neen

:

Maar ghy hebt dit gefchenk genooten
Van Venus zelve, uyt zee gefprooten.

Het konterfytfel van Ludolf Bakhuyzen (laat op de
plaat I boven aan , hy pronkt in het lyftcieraat met een
Scheepskroon, en onderaan vertoont zich een pen in een
inkkooker.

BENJAMIN BLOK
Was een Lubekker, en wiert aldaar geboren indenjaa-

re duyzent fes hondert een en dertig, zijnde zijn Vader
een Konftenaar geboren in het Sticht van Uytrecht. Die
Vader wiert 't effens door den brand van alles berooft
wat hy bezat, waar door hy van hartzeer ftierf, en vier

zoonen naliet in de alderuy terfte armoede , waar van er drie

bun toevlugt namen tot O. L. Vrouwe de Schilderkonft,

:e weeten , Emanuel Adolf> en Benjamin Blok , dien wy
zullen gedenken, zijnde wy onkundig waar dat den ove-
ïgen broeder is vervaaren.

Den Hartog van Mekelenburg, Frederik Adolf, floeg

:en barmhartig oog op onzen Benjamin , en beftelde hem
er goeder uure op het tekenen en op het fchilderen, in

velke konft hy zo een opgang maakte , dat hy ondernam
>m den voorgemclden Hartog te konterfyten. Hy tekende
iet konterfytfel van die Vorft uyt met de pen , en dat zo ge-

ukkiglijk, dat zich het ganfche Hofverwonderde over de
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bekwaamheden van dien jongen Meefter. Ditgebeurdeop
het jaar duyzent fes hondert zeven en veertig , waar op

hy korts daar aan met leevendige Olieverf koleuren den

Hartog van Saxen , benevens alle de Hovelingen en de

Hofdames maalde, tot groot genoegen van die Doorluch-

tige Perfoonaagien. Van daar verreyfde hy na Honga-
ryen, alwaar hy verfcheyde Hiftorieftukken en Altaarta-

fereelen fchilderde voor den Graaf FrancifCus , dewelke

wonderlijk worden geroemt by alle de Konftkenners.

In het jaar duyzent fes hondert negenenvyftig fchonk

den gemelde Graaf een fcheutvry harnas van voorfchry-

vens aan onzen Schilder , waar op hy geruft na Italien

reyfde, en toegang kreeg tot de befte Konftkabinetten. Hy
hielt zich aldaar eenige jaaren op , en bevlytigde zich

naarftiglijk in de Schilderkonft, zo binnen Romen, als

te Venetien, Florencen , en in andere Italiaanfchefteden,

alwaar hy veele aanzienlijke perfoonaagien, en onderan-

deren den befaamden Jefuiet Athanafius Kircherus, kon-

terfyte, een Man die al ommers zo veel boeken heeft ge-

fchreeven als onze Stichtfche Simon de Vries ; doch vry

hooger van toon zonder dat wy daarom behoeven te zwee-

ren. Eyndelijk wiert Benjamin het ragabondeeren wars

des keerde hy te rug na Duytslant, niet als den verloorer

Zoon, maar als een braaf Konftfchilder , alwaar hy ooi

korts daar aan een appeltje voor den dorft nam , en me
Anna Katharina Fifcher, de Dochter van den vermaar

den Johan Thomas Fifcher van Neurenburg trouwde, ir.

den jaare duyzent fes hondert vieren feftig, welke fchoo

ne A. K. Fifcher een beruchte Konftfchilderes was i:

Bloemen, zo wel in Olie-als in Waterverwen.

KRISTOFFEL PIERSON
Was een Haagfch kind,dic aldaar het daglicht befchouv
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de, op den negentiende van de Bloeimaand, indenjaare
duyzent fes hondert eenendertig. Hy leerde 'm zijn eer-

fte jeugd de Latijnfche en de Franfche taaien, benevens
de Tekenkonft, en geraakte toen op een Kantoor, ai-

waar hy eenige tijd zat gedooken onder de Schuldboe-
ken en onder oude papieren, gelijk als een huysrat zie

te loeren in een magazijn van doorrijpe kaazen, een leevens-

wijze die hem verdroot, dewijl een Schilders inborft zich
niet kan bepaalen met zulke geringe bezigheden. Hy be-

gaf zich dan onder het beftier van een jong Konftfchil-

der genaamt Bartholomeus Meyburgj die pas drie a vier

jaaren ouder was als hy, by wien hy zich naauwlijks een
jaar had opgehouden , toen hy zich ftoutmoediglijk be-

gaf tot het fchilderen van Hiftorien, Beeldenen Konter-
fyrfels , en Schiedam was de plaats daar hy zijn winkel

tr
opende. Doch zijn Leermeefter, een goedaardig en vrien-

jjj,
,delijk Man , ziende dat zulks niet veel zou befchieren ,

j,,
overreede Kriftoffel'om met hem een tocht te doen na Duyts-

; land, gelijk zy die Pelgrimafie dan ondernamen, op het

jaar duyzent fes hondert drie en vyftig.

Op hun te rugreys vervielen zy in het Zweeds leger,
'

, dat gekampeert ley ontrent de Bremerveurde , alwaar zy be-

1
' kent wierden by den Veldmaarfchalk Wrangel, wiens Kon-

l
^
^erfytfel zyj benevens meer andere Generaalsperfoonen, en

e J :

iiooge Officieren afmaaiden , waar voor zy rijkelijk beloont

vierden. Den Veldmaarfchalk was zo bovenmaaten ver-
'j genoegt met zijn Konterfytfel, dat hy hemel en aarde be-

ril ,;voog om hun te overreeden van re trekken naarde konft-

ievende Kriftina, op die tijd Koninginne van Zweden,
net een belofte dat hy hun zou voorzien met zulke
prachtige voorfchryvingsbrieven, dat zy aanftonds zou-
den worden vereert met de aanzienlijke tytels van Ko-

.. ^inglijke Hoffchilders, enzovoorts. Maar Wrangel pre -

Tweede Deel. O o dikte
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dikte voor een koppel dooven, want Meyburg had er getn
luft, en 'Pierfon geen trek toe, wiens hart jeukte na zijn

jong en lekker YVyfje, die hy pas een halfjaar van te voo-

ren had ontgonnen door het keukenmes des Huuwelijks

,

waar door zy dien glorierijken Veldheer voor zijn gonft

bedankten , en gezamentlijk afzakten na de Nederlan-
den.

Zo dra als AT. Ticrfon beland was tot Schiedam, brak

hy zijn huyshouding op 3 en zette zich ter neder met er

woon tot Gouda , in den jaare duyzenc (es Jjigndert vier-

en vyftig, alwaar het werk hem toevloeide lafigs aUeJun-
ten , en alwaar hy een onnoemelijk getal Hiftorieftukken

en welgelijkende Konterfytfels heeft gepenfeelt , die zo

binnen als buyten die ftad nochby veeleKonftbeminnaars

met een natte vinger te beloopen zijn. iviaarhy verander-

de van ftijl, want ziende dat den Schilder LeemanStVtd
geld won met het fchilderen van alderhande Jagerstuyg,

als Snaphaanen , Kruydhoorns, Hartsvangers , Kwak-
kelbeentjes , Vogelkooien, Netten, en alzulke fnorrepy-

pen, volgde hy aanftonds die manier, en hy fchilderde

óie voorwerpen zo natuurlijk j dat die Gereedfchappen
niet gefchildert , maar door de handen van konftige Werk-
luyden fchynen bearbeyt te weezen , en als van de wand
na de aanfehouwers toe te komen. Ook heeft hy voor

de Borgermeefters der (lad Gouda alle de door de beroem.

de Crabetthen gefchilderde Kerkglaazen uytgetêkent in 'i

kleyn, welke Tekeningen noch huydendaagsberuften on-

der die Achtbaarheden.
Na dat hy een nieuwe pels had opgedaan in Hymen

bontwerkers winkel , begaf hy zich met die tweede V roerig
met der woon na Schiedam, indenjaareduyzentfesho
dert negenenzeventig ; doch die kermis duurde niet lang

dewijl hy op nieuws zijn huyshouding opbrak , en wede i.;

vertro
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vertrok na Gouda , alwaar hy van meet afaan met veel luffc

en yver fchilderde, tot dat de dood hem een knip gaf,
op den elfde van de Oogftmaand, op het jaar duyzent
zeven hondert en veertien, in den ouderdom van drieën
tachentig jaaren.

MEJUFFROUW ROZEE
VErfchijnt thans als een wonder op het prachtig Too-

neel der Nederlandfche Konftfchildereflen , te recht

sen wonder genoemt, dewijl zy een fchilderwij ze heeft

jytgevonden, die met haar overlyden ten grave isneder-

i^edaalt, en in de dunne lucht verdweenen, gelijk als het

iglasfchryven van de Goudfche Crabetthen.

De ftad Leyden beroemt zich over de geboorte van die

perdienftige Konftfchilderes , die aldaar het eerfte daglicht

izag op het jaar duyzent fes hondert twee en dertig , om
Ooi de
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de blikken der Konftbeminnaars te doen ftaroogenophaa.

re weergaalooze en onnavolglijke Konfttafereeien. Die

Juffer wift door een foorc van veelkleurige uytgepluyfde

zyde Landfchappen,Gediertens, Bloemen, lnfekten,jadac

alle begrip te boven gaat,Konterfy tfels zo natuurlijk te ver-

beelden , dat men in een kleyne afitant niet kon onder-

fcheyden, of die voorwerpen vvaaren in olieverf dooreen

konftig penfeel gefchildert, zonder dat men kon begrij-

pen , wat voor inftrumentcn zy daar toe heeft weeten te

gebruyken.
Daar is wel eer een van ha are Konft (tukjes verkogt

yoor vyf hondert guldens, waar op zy niets anders had

verheelt als de (lam van een oude boom, waar tegens een

fpinnekop haar neft had vaftgehegt , en op den achter-

grond een ftuk van een landfehap: de fchors van die

boom was heerlijk getêkent , gekoloreet., en met mos

en ruygte begroeit, de fpinnekop tarte het leeven, zitten-

de gedooken in haar fyne warrenet, en het verfchietwas

20 konftiglijk, en zo verftandiglijk gehouden, om het

voorwerk te begon ftigen, dat geen Konftenaar kon be-

grijpen op wat wyze zy die mirakelen kon verrichten,

waar door de domme gemeente haar voor een Toveres

brandmerkte. Den Konftfchilder Michiel Carré 3 die on-

derfcheyde van haare Konftftukjes heeft gezien, verhaal-

de aan een Vriend, T)at zy eenmaal e-en Kouterfytfel had

gemaakt > dat zo natuurlyk geleek j en wiens naakt zofnel'

tende en zacht onder een was gedommelt <> als of het gepen-

fielt was igeweefl met olieverf\ en niet belegt met pluys-

zyde.

Een van haar aldereelfte ftukjes is in de bezitting van

den Groot Hartog van Toskanen , die dat voor geen ap-

pel of ey , maar voor een aanmerkelijke fom haar uyt de

Banden moeit breeken. Vorders weeten wy van die Juffer

niet
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niet anders te papegaayen , dan dat zy door de dood wiert

uytgepluyft gelijk als ftofzijde, in den jaare duyzent fes

hondert tweeentachtentig , oud vyftig jaaren , en dat in

den twyfelachtige ftaat van een oude Maagd , maar om
zéker te gaan, in die van een bejaarde Juffer.

WILLEM SCHELLINKS
Is een braaf Konftfchilder geweeft, die reeds een wak-

ker Meefter was toen hy de reys opnam naEngelantj
Vrankrijk , Italien, Sicilien , Duytslant, en Zwitfer-

ant } doch niet ter loops gelijk als de Egyptifche hon-
den , die al loopende het Nylwater (lobben, maar met
;en naauwkeurige achtgeeving op dezeeden engewoon-
!ens der volken, op de Konftftukken der beruchte Mee-
lers , op de Oudheden en op de Zeidzaamheden , kortom

)p alles waar op een opmerkent Reyziger dient acht te

>eeven.

In het Vaderlant wedergekeert zijnde , zette hy zich

laarftiglijk tot het oefenen van zijn Konft, waardoor
|iy zich zo berucht maakte doordegantfcheKriften wee-

elt , dat zijne Konftftukken waardig wierden gefchat

;an te pronken in de beroemdfte Konftkabinetten. Dea
:onftlievende Heer Jonas Witfen had wel eer een kapi-

aale Schildery van dien tV.Schell'wks , dat heerlijk geor-

lonneert, braaf getêkent, konftiglijkgefchildert, enoor-

leelkundiglijk van houding was, verbeeldende het fcheep

;aan van Karel den tweede, Koning vanEngelant, op
;ftrand, waar by zich een Scheepsvloot in 't verfchiet

jertoonde, om die Majefteyt over te voeren en te geley-

jen na zijne Hoofdftad Londen, Op dat Konfttafereel

erroonden zich honderde kleyne beeldjes, tropsgewijze

ip het duyn en op het ftrand verzamelt, benevens ver-

'cheyde koetfen, befpannen met fes, vier, en met twee

O o $ paar-
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paarden, alles om het heerlijkft uytgevoert. Zijne fchil-

derwijze ten opzigte van het koloriet helde vry veel na

die van Karel du Jardtn^ endeblaauwe verfchietentrok*

ken fterk op de manier vznjohan Lïngelbag, doch vr]

konftiger en uytvoeriger behandelt.

H y raakte mee aan den rey van den Doodendans van Hat

Holbeen, op den elfde van de Wynmaant , in den jaare

duyzent fes hondert achtenzeventigj en zijn broeder Da*

niet Schtllïnks , een braaf Landfchapfchilder, volgdehei

op den achtiende van de Herftmaant, des jaars duyzei

zeven hondert en een, aldus de loopbaan der konft ruy-

mende voor

NIKLAAS MAAS.
Die Konftenaar kwam te voorfchijn tot Dordrecht

op het jaar duyzent fes hondert tweeendertig , en leen

de Têkenkonft in zijne lentejaaren by een Konftenaai

die ontrent zo diep kon zien in de Schilderkonil, als in

een yzere haardplaat, waar door hy niet veel velds fpoede

op Piduras loopbaan. Hy geraakte van daar by den grooten

Rembrant van Ryn j by wien hy braaf vorderde, doeh

wiens fchilderwijze hy korts daar naar vaar wel zey , om

zich te begeeven tot het Konterfyten , als die reeds had ge-

leert dat de Dames meer houden van blanke als van bruy«

ne Portretten, alhoewel de meefte Juffers van een tegen-

ftrydig gevoelen vallen ontrent de keus tuffchen blonde en

bruyne Mannen.
Hy had een vaardig en vleyent penfeel, dat hem zon-

derling wel diende in het fchüderen van Portretten , ze

dat hy de Hiftorien de huur opzey , om zich mei

hart en met ziel over te geeven aan het Konterfeyten

welke keus hem zo toeviel, dat wy niet gelooven dat ei

veele Konterfyters voor hem hebben gebloeit , die geluk

kigei
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cigêr waarên in het doen gelyken der menfcheïijke aan

bezigten.

N. Maas kreeg een weerzin in zijn maagdelijke ge-

)Oorreftad Dordrecht, des brak hy zijn huyshoudingal-
jaar op, en floeg zich met er woon neder in het mach»
4g Amfterdam , alwaar het werk hem zo toevloeide,

'lat hy van den ochtend-tot aan den avond ftont de han-

iien zo vol had als een boere kok op een Feeftd3g van den
!

3orpsheyligj ja dat meer is het wier t niet alseengonft,

naar als een ampt gefchat, te moogen zitten voordien
geruchten Konterfyter , die in het riet fchuylende niet

mlêdig was om pijpjes te maaken, en des te meer de-

vijl dat geluk tot aan heteynde zijns leevens toe duurde.

Zijn leevensgedrag zou niet fchilderachtig zyn geweeft

n de oogen der Antwcrpfche Schilders , want hy was
Stil, beleeft, zeedig, vergenoegt, en ook fomtijds maa-

uglijk vrolijk, uytgezondert in zijn laatfte jaaren , als

liie toen zo deerlijk wiert geplaagt door het Flerecijn a

flat hy maar enkelijk met de bovenfïe lip lachte, gelijk

Us de Spaanfche Hovelingen. Eens ondernam hy een

'peelreys naar Antwerpen , vergezelfchapt met eenige

grienden, zoom de heerlijke Altaar-en Hiftorieftukken

['art de twee beroemde Konftfenixen 'Petrus Taulus Ru-
mts en Anthony van 'Dyk, benevens andere O ver vliegers

e gaan zien , als om de op die tijd leevende Schilders

18 bezoeken. Aldaar gearriveert zijnde, ging hy den ver-

naarden Jordaans bezoeken , alwaar hy door den huys-

cnegt in een faal wiert geleyd , onderwijl dat hy zijn

Meefter liep waarfchouwen. N. Maas ziende datdemuu-
*en met veelerley foort van fchoone Konftfchilderyen waa-
ien behangen, dee ondertufTchen de ronde, en bleefdan

op het een dan op het ander Konfttafereel ftaan> ftaroo-

^en, onderwijl dat Jordaans alle zijne beweegingen door
een
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een fpleet van de deur aftuurde. Eyndelijk kwam den

Schilder te voorfchijn , die hem op de Antwerpfche wij,

ze verwelkomde, een fcheepslaadingmetkomplimenten,

honderde Spaanfche betuygingen , voor de relt wind en

woorden. Na dat het hêvigile van dat onweer van kom-

plimentcn was overgedreeven , zey Jordaans by wijze

van loftuygingi T>at hy maklyk zien kon dat hy N. Maas

een Schilder was, dewyl hy door ecnreetvandedeurhadaf.

geloert , dat zyne oogen altoos vielen op de merkwaardig
fte

Konflftttkken ; gevolglyk verzoet hy vriendelyk om te moogen

wenen , in wat voor een deel van de Schilderkonft hy zich

oefende? maar zo drahaddenDordrechtfchePortretfchil-

der niet geantwoort, dat hy een Konterfyrer was, of den

Antwerpfchen penfeeliftfchoothem toej Ha Konfrater in

doek en in verwen „ zayde ghay eenen Konterfayter , dan

zayde bay main zielne Martelaar van Sint Lu/kas, enghay

verdient datme met ou zongaan zitten <^rayzen. Dit gezegt

hebbende liet hy den Konterfytfelfchilder vertrekken met

een gaskons onthaal, een fchoone Niet tuffchen twee lee-

ge visfchulpen.

Ondertuflfchen was die Antwerpfche zinfpreuk niet al

mis, want indien een heerszuchtig en edelmoedig Konft-

fchilder alle dieflaaffche onderwerpingen, en verdrietige

berifpingen, kon voorzien, die een Konterfyrer moet ver-

duuren , zo van de in de konlï onbedreeve Juffers, en van de

adelyke PhTebedden, als van vergalde prentjesmaakers

en van de efelsdomme Bedillers, hy zou liever eenfnap»

haan op de linker fchouderneemen , ofineenharingbuy;

het onbekent Zuydlant gaan opzoeken , als alle die on

waardigheden voor fuyker op te kroppen. Ook onder-

vont N. Maas korts daaraan die groote waarheyt, toei

hy een zekere Dame had gedoodverft die zo veel naader

en ftreepen op haar voorhooft en op haar neus en wan

'
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en voerde , als er te zien zijn op een oude kaart van

witferlant, dewelke eens opftaande om te zien hoe ver

n Schilder al was geavanceert, aanflondseenRazernijs

kje trok, en gilde ; Wat duyvel ! Maas , hebje daar voor

en monftreufe troniegeverft ? dat lykt beter na Modde van
lompen, die den Uyl verbeelde in de proceffie van Sinte

Oimpna , als na myn aangezigt. Ik wil nog ik begeer het

;o niet te hebben , de 'Drommel zou er een been over bree-

n , en alle de rekels zouden er na bajjen als het langs de

raat na myn huys wiert gedraagen : kom kom > Meefter
wlaas, dat moetje hervormen , of ik fta op van myn ftoeij en

aa ten huys uytftryken j en laatje zitten roeften. Denvroo-
e Schilder bemerkte aanftonds zijn misflag, hy zag dat

y zich had gedraagen als een Konftenaar, en niet als een

oveling , derhalve keerde hy halver wege, en repïiceer-

met een vleyende (tem; Maar 3 Mevrouw _, je zyt ook

warm gebakert j, het Konterfytfel is noch niet voltooit ^

? fchoonheyt moet er eerft inkomen ; ey lieve Madame zit eens

m halfuurtje ftily zo het mogelyk is dat een Juffer zo lang

tn ftil zitten , en dan zulje mirakelen befchouwen. Dit
zegt hebbende, nam hy eendashaaireborflel, verdreef

Ie die affchuwelijke naaden , fchilderdeeen welgemaak-
neus, brogt een fchoone blos op de wangen, enfpaar-

e het leliewit niet op het voorhooft; voor de reft her-

ormde hy den mond, tekende een aardig klootje in de
in, een zwaanen hals, en een rollende boezem verzelden

;ie fchoone deelen; met een woord, hy fchilderde een

fonie die Hebe, die Godes van de altoosduurendejeugd,

kh niet hoefde te fchaamen. Mevrouw was toen ten

.deruyterfte vergenoegt met het Konterfytfel, zy beloon-

de de Konftenaar mildaadiglijk,en plaatfte het in haar befte

alet. Wat zegje, Leezer, wil de weerelt niet met kracht

'i gewelt bedroogen weezen ?

1 Tweede Deel. Tp Wy
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Wy wceten van den geduldige Niklaas Maas niet an*

ders te zeggen, als dat hy in den oven des doods kroop,
in de Wintermaand des jaars duyzent fes hondert drien-

negentig , bereykt hebbende een ouderdom van eenenfeftig

jaaren. En nu zullen wy overgaan tot den DierenfchiU

der

JOHAN HENDRIK ROOS.
Die Konftenaar is geboren tot Otterberg , indeNeder-

Palts, op den Feeftdag van den Aardsengel Michiel, in

den jaare duyzent fes hondert eenendertig, zijnde zijn

Vader een Weever } doch geen menfch is gehouden om
rêkenfchap te geeven van de geringheyt zijner geboorte.

Hy kwam afzakken naar Amfterdam , op het jaar duy-,

zent fes hondert en veertig 3 en begaf zich aldaar tot

de adelijke Schilderkonft , na een zeven jaarig verblijf,!

onder het opzigt van Julïaan du Jardin , een tame-

lijk goed Hiftoriefchilder , zijn leerjaaren te hebben

doorgeftaan , geraakte hy by Adrïaan de Bie, een zeer

goed Landfchapfchilder , onder wiens beftier hy een braaf

Schilder is geworden. Hy ftofTcerde zijne Landfchappen
met vcrfcheyde leevende Dieren, als Offen, Paarden,

Schaapen, Geyten, en diergelijken, waar by hy danee-

nige menfchelijke figuuren voegde, alle welke voorwer-

pen oordelkundiglijk te zamengefchikt, heerlijke Kond-
Hukken uytmaakten.

Daarenboven was hy een zeer goed Konterfyter, die

het Konterfytfel van den op die tijd regeerende Keur
vorft van Ments uitfchilderde leevensgroote tot de voe

ten toe , en dat gelukte zo loflijk voor den Konftenaar

dat die Vorft hem boven het bedongen loon befchonk

met een goude medaille, hangende aan een wichtige gou

de keten , met welke gefchenken hem ook verfcheyd*

ande
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andere Vorften hebben begifcigt. Echter beftonc zijn by-
zonder talent in het verbeelden van Dieren en van Land-
fchappen , welke Konfttafereelen in meenigtens wierden
overgefchikt na Vrankrijk, Engelant, en naar Italien,

in welke Rijken die rijkelijk betaalt zijn geworden. Ver-
ders leefde hy als een deftig Man, en verkeerde dage-
lijks met de fatfoenlijkfte Heeren en Borgers van de Stad
Frankfoort aan de Main , in welke ftad hy zich had ne-
dergezet, en in welke ftad hy beyde zijn fortuyn, en zijn

laatfte nootlot , heeft gevonden. In het jaar duyzent fes

hondert vyfentachtig ontftont er een grooten brand tot

Frankfoort, die zo min het huys van den Konftfchilder

J. H. Roos verfchoonde, als de huyzen zijner Medebur-
gers, waar door een ieder zo veel zogt te bergen als 't

doenlijk was. Den Schilder vloog als een moedig man
dwars door den brand, om dat geene dat noch mogton-
befchadigt zijn te redden , doch zo als hy zich daar mee
poogde weg te maaken, ontviel hem een porcelijne fles met
een goud dekfel , en onder het bukken om die op te raa-

!pen bering hem een zwaaren damp , waar op hy neder-
zeeg en bleef leggen. Eenige Medeborgers fchoocen toe,

en fleepten hem weg , doch hy ftierf daags daar aan , na-

laatende vier Zoonen en eene Dochter. De Zoonen zijn

alle braave Schilders, doch daar is er geen een onderde
vier geweeft die het deftig gedrag des Vaders heeft wee-
ten na te volgen.

Zijn Konterfytfel ftaat boven aan op de plaat K, ken-
baar door een paar aanzienlijke Germaanfche knevels.

THEODOOR ROOS
Is een Broeder geweeft van den vermaarde Jan Hendrik

Roos, geboren indeHerftsmaand , des jaars duyzent, fes

hondert achtendertig, gevolglijk zeven jaar jonger als

Tp i* zijn
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zijn voorgemelde broeder. Hy wiert op het tekenen be-

itelt by Adriaan de Bte, die hem aan het fchilderen (lel-

de, na dat hy pas drie maanden met de potlootspen had

gefpeelt, in welke konft hy zodanig vorderde binnen een

paar jaaren, dat hy met zijne Ouders na huys keerde, in

het jaar duyzent ieshondert drieenvyfrig , daar hy de

Schilderkonft: onder de handleyding zijns broeders voort-

zette, waar in hy zo merkelijk toenam, dathy benevens

zijn Broeder wierden opontboden by den Landgraaf van

Heffen, alwaar zy drie achtereenvolgende jaaren fchü-

derden , zonder dat zich Theodoor door de vermaaken van

het Hof liet aftrekken van zijne Konftoeffeningen.

Na dat nu zijn oudfte Broeder zich in den echten ftaat

had begeeven , vertrok T. Roos in het volgende jaar na
i

Manheym, daar hy de Kolonellen van drie Borger-regc-p

menten , benevens hunne Hopmannen, Konterfytej welk

ftuk aldaar noch op het Raadhuys te zien is. Den Keur-

vorft van de Palts zag gevalliglijk die Konterfycfels , en

be-fchonk den Schilder met twintig Rijksdaalders , welk

gefchenk het konftvuur zodanig aanbloes, dathy aan alle

de vermaaken des jeugds de huur opzey, om alle zijne

uuren aan de Schilderkonft op te offeren. Korts daar aan

had hy de eer, toen den Hartog vanOrleansmetdeKeur-
princes van de Palts trouwde , van dat doorluchtig paar

te konterfyten, welke Konterfytfels haare Hooghedenzo
wel bevielen , dat T. Roos wiert befchonken met een gou-

de keten , en met 's Vorften Konterfytfel van het zelve

metaal, benevens een PrinfTelijke belooning. De Hoven
van Birkenfeld, Baden, Hanau, en Naffauw pronken
noch huydensdaags met zijne Konfttafereelen , dewelke

reeds den Nijt verduurt, en de proef des Tijds hebben
uyrgeftaan. Naderhant fchilderde hy aan het Hofvan den

Hartog van Wirtenberg acht Hiftorieftukken , alle de

beel-
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beelden leevensgroote, waar door die Vorft hem behalven

de vereyfehte belooning en andere gefchenken 3 met den
eertytel van Hoffchilder vereerde. Toen Straatsborg over-

ging aan de Franfchen was hy indieftad, dochhy wierc

verfchoonc van inkwartiering van Soldaaten , en van an-

dere laften , dewijl hy van te vooren verfcheyde Kon-
terfytfcls van de voornaamfte Bevelhebbers had gefchil-

dert. Het jaar van zijn overlyden isonsonbekent, en hec

geene men niet weet, kan men niet fchryven.

FILIP ROOS.

Die groote Konftfchilder was den tweede zoon van

Jan Hendrik Roos , en wiert geboren tot Frankfoort

,

op het jaar duyzent fes hondert vyfenvyftig, onder een

gelukkig geftarnte om een braaf Konftenaar te worden,

éy het leeven van zijn Vader was hy al aan het Hofvan

'ien Landgraaf van HeffenkaflTei, die een ongemeene geeft

'n den jongen Roos ziende doordraaien , hem een goede

'bmme geld fchonk , om de reys op te neemen na Ro-

Tf 3 men.
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men, en zich aldaar in de Schilderkonft teoefFenen. Die

Vorft vleyde zich dat hy zou wederkeeren na het Hof
van Heflenkaflel , na zich inde konftgeperfektioneertte

hebben} doch niets minder als dat, den Schilder gedacht

zo min aan den Landgraaf, als een ondankbaare Maitres

gedenkt aan een verarmt Galant, en hy maakte het oud
JNederlandfch fpreekwoord werkftellig, dat er niets eer-

der wort vergeetenj als eengenoot'en weldaad

'

x gelijk als wy
zullen aantoonen.

Te Romen gearriveert zijnde, viel hy naarftiglijk aan

het tekenen en aan het fchilderen , waar toe hy de fchoon-

fte gelegendheyt des weerelds had, dewijl hy niet om den

broode behoefde te penfeelen , zo lange als de penningen

van den Landgraaf van Heflenkaflel duurden. Het gebeur-

de op een tijd dat Monfieur Ie Blon , benevens eenigean-

dere jonge Nederlandfche Schilders , met de portefeui-

lcs onder den mantel , by het Schouwburg van Vefpafiaan

waaren vergadert, en vlytiglijk na eenige fchilderachtige

overblijffels omkeeken om die uyt te tekenen, toen F. Roos

daar ook gevalliglijk kwam aanftappen. Onderwijl viel

het oog van onzen Konftfchilderop een voorwerp dat hem
ongemeen fchilderachtig toefcheen, derhalve verzogthy
aan den jongfte van hetgezelfchap , dat hy hem zijnpot-

Iootspen eens wilde leenen, om die aardige ruwijnuytte

tekenen, waar na hy zo een ftoute en geeftrijke tekening

maakte binnen den tijd van een half uur, dat alle de an-

dere Schilders er met de uyterfte verwondering op (lon-

gen te ftaroogen , en welke tekening hy aan die knaap

die hem de potlootspen en het papier had geleent vereer-

de. Dat die tekening by uytneemendheyt kondig is ge-

weeft blijkt hier uyt, dewijl er een konftminnent Ro-
meyns Edelman , die daar ontrent by geval kwam wan-
delen, een goude piftool voor bood* doch den bezitter

wilde
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wilde die niet laaten volgen, maar tot een eeuwigduu-
rent gedentêken van des Konftenaars fchoone en vaardi-

ge têkenwijze bewaaren.

Op een andere tijd ftont dien braave Konftfchilder te

tekenen na eenige Schapen, Bokken en Geyten , die buy-
ten Romen in een groene weyde graasden, toen den ver-

naarde Romeynfche Hiftoriefchilder Hiacyntho Brandt
jdaar voorby kwam reyden, die zijn koets dee ftil houden
;n hem verzogt van zijn tekening eens te moogen zien , die

hem zo wel beviel, dat hy hem zijn naam en logement
afvroeg, en hem aan zijn huys verzogt, jahem eyndelijk

daar toe den vryen toegang gaf , wegens zijn beleefdheyt,

pn goede manieren. Maar, helaes! den Konftfchilder
naaide het paard van Troijen binnen zijne muuren , wanc
Roos was een fchoon welgemaakt kaerel, en Brandt had
ten fchoone bevallige jonge Dochter in huys, twee ma-
'eriaalen die zo ras vuur vatten, als een paar bosjes zwa-
/elftokken, inzonderheyt wanneerze zo na by malkan-
leren konnen komen , dat men er geen blad poftpapier tuf-

j'chen beyden kan vlyen. Den jongen Schilder zag die

choone jonge Juffer eenmaal in 't verfchiet door het huys
;;lyden, als wanneer hy acht floeg op wat voor een hoog-
!e die vriendelijke dwaalftar verfchoot, voorneemens om
pich van die verfchyning te bedienen. Hy vloog dan op
jen gelukkige uur na het huys van den Hiftoriefchilder

U. Brandt, bewuft dat die op die zelve tijd vergezel-

jchapt was met eenige Heeren , en hy ging kwanfuys in

ien tuyn 3 om zich aldaar zo lang te vermaaken, totdat
jr gelegendheyt zou zijn, om den Konftfchilder tekon-
sen fpreeken. Nu kwam het apartement van die jonge
)ame uyt op dien tuyn, dewelke hy dwars doordeyze-
'3 traalien zag ftaan pronken, waar op hy haar fluks zijn

jefde te kennen gaf door tekens » dewelke zy met geene

al
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al te ftuurfche mijnen beandwoorde. Meermaalen genoot

hy dat geluk, tot dat zy eyndelijk door beduydende te-

kens hem van haare wederliefde verzekerde , waar over

onze Merkuur (dus was zijn bendnaam) zich meer ver-

heugde , dan or hy in de bezitting was geraakt van beyde

de Indien. Hoe geheym nu onze Gelieven dien Hommen
minnehandel behandelden, echter vloog de vlam door het

dak , de pot met paling wiert ontdekt , en den 'Vader kreeg

de lucht in de neus, die aanftonds aan zijn gonfteling

F. Roos zijn huys en zijn gonft ontzey, de Dochter in

een kloofter ftak, en zich uytliet in deeze woorden ; Ik

heb myn kind niet in de wieg gelegt voor een Beeftenfchilder*

Den verliefde Konftfchilder, die zo geduldig was als een

Kommandant van de Keyzerlijke Huflaaren, tierdeen

baarde als een bezeten menfch, en hy gaf al ommers zo

veele goede wenfchen aan den ouden H. Brandt , als een

Vlaamfchen Boer binnens monds geeft aan een party voe-

rageerende Ruyters; doch alle die krachtelooze blixems

konden de jonge Juffer niet uyt het kloofter tooveren,

des keerde hy het blaadje om , en na zich ernftiglijk be-

dacht te hebben , nam hy een voorneemen dat hem wel

gelukte. Hy verftoute zich van te gaan by een voor-

naam Kardinaal, en bood zich aan om een beleyder te wil-

len worden van den RoomfchenGodsdienft., waar op die

hem vriendelijk ontfing, aanmoedigde, liet onderwijzen,

biegten, en eyndelijk en ten laatften de communie toe-

reyken, en daar mee was den Schilder zo goed Katholiek,

als een Struysvogel goed Armiaans is. Dat groot werk

voorafgegaan zijnde, begon Roos een ander airtje te zin-

gen, die vervoegde zich voor de tweede maal by den gepur-

perden Vorft van de H. Kerk, en verzogt zijn gonft en

hulp in zijn liefdegeval, dathy omftandiglijk voorleyaan

die Eminentie. Den Kardinaal wiert bewoogen met het

ver-
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iVerliefde paar, beloofde zijn gonft: aan den Schilder, en
,reed daags daaraan na zijn Heyligheyt, aan den welken
jhy dat geval, benevens de bekeering. des Konftfchiiders,

voorftelde in zeer beweeglijke termen. Den Paus vroeg
daar op, Waar in dat het beroep van den Vader en van den

onlangs bekeerden Jongman bejiont? waar op den Kardi-
naal zo dra niet had geandwoort, dat ze beyden Schil-

ders waaren , of zijn Heyligheyt herhaalde , Wel dan is

het foort by Jbort j en dat maakt een goede huyshoudiug.

Fluks wiert er een Lyfftafier gefchikt na den Heer H.
Brandt j met bevel van zijn Dochter uyt het Kloofter te

aaten komen, en ten Huu weiijk tegeeven aan den Schil-

ler F. Roos, welk bevel den bedrukte Vader genootzaakt
was van te gehoorzaamen. Om kort te gaan het paar wiert

£0 vaft geklonken, dat de maagere Dood alleen in ftaat

kvas, om dien Gordiaanfchen knoop te difTolveeren, en
laar op danften de jonge Romeyniche Juffers de Bruyd
ia het Huuwelijksbed, doch niet aan het huys van Papa,

naar aan 's Bruydegoms logement, en daaropgenooten
;y een nacht, die men zich wel mag verbeelden, maar
liet befchryven.

's Anderendaags liet den jongen Man den aap uyt de
kiouw kyken, (dat hebben de Schilders veelstijds voor
en gewoonte) en hy nam alle de Vrouws kleeders, ju-

jjeelen , kanten , linnen , kouffen en fchoenen , ja tot het
;emd inkluys, maakte er een pak van, en zond het zijn

; choonvader t' huys, met deeze morgengroet > T)at den

^ejhnfchilder niet benoodigt was om de kleeders , noch om
\lle de cïeraaden , waar mede hy zyn IDochter had opge~

::hikt , maar die enkelyk moedernaakt wilde hebhen. Dat on-
beleeft kompliment krabde de wonde van den ouden Heer
Irandi op nieuws open, en fmarte hem zodanig dat hy
:orts daar aan ftierf , na alyoorens zijne ongehoorzaame
Tweede Deel. §>^q Doch-
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Dochter onterft te hebben , van alles wat hy haar kon ont-

maaken , beftaande in aanmerkelijke fommen , eninvafte
goederen. Ook is dat Huuwelijk ongelukkig geflaagt voor
die jonge Juffer , dewijl de honigmaand niet lang duur-

de, want den Heer Roos had een Germaanfch hooft, en

fpeelde zo fouvereyn den baas over zijne Gemalinne,
als den grooten Heer den baas fpeelt over zijne Sultanes*

uytgezondert dat er min fchatten te zien waaren in het

Paleys van den Schilder te Tivoli, als er te zien zijn in

het Serail van den Sultan te Konftantinopolen.

Filïp Roos bewoonde een groot bouvalliggevaartnaby

Tivoli buy ten Romen,alwaar hy allerley foorten van dieren

fpijsde , van den Os en Efel , tot Katten en Honden , Schaa-

pen en Rammen , Bokken en Geyten ,ja Ratten en Muy zen

inkluys, waar door zijn Kafteel by deSchilderbende was

gedoopt Noachs Ark. Als hy nu goud en zilverfchoon

was j zette hy zich te Paard, verzelt meteen Knegt
die hem opeen kwaadcfchimmel volgde, en liet Madame
zitten roeften onder a1>dat Vee, gelijk als een tweede Circe,

onderwijl dat hy reed uyt avontuuren. Doorgaans belan-

de hy te Romen, en aldaar nam hy de eerfte Herberg de

befte tot zijn logement , teerde en fmeerde dan als eeni

Baanderheer op koften van ongelijk j en zette zich eyn-

delijk te fchiideren, op den trant van de Antwerpichc

Vrydagsmarktfchildcrs, repje fcheerje , doch vaneen be-

ter eflay, en fchikte dan zijn Knegt met twee a drie ftukjes

flik nat door Romen by alle deKonftkoopers, om die te

verkoopen tot een hooge of tot een laage prijs , want de

Ruyters en de Paarden moeften geloft worden. Dewijlh\

nu zo vaardig met de penfeelen fpeelde, alseenMecghel

fche Speldewerkfter met de kloffen, verminderden zijm

Schilderyen in prijs, na maate dat zy vermeerden in ge

tal, van welk verval zich zijn Knegt meefterlijk bedien

de
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de, zonder echter zijn Meefter te benadeelen, die Hoo-
ien liet zorgen. Als wanneer de Keelbeulen , anders Konft-
koopers, de courante waarde voor de Hukken weyger-
den te geeven,en er echter het kofte wat het wilde geld moed
zijn^ brogt hy die op een daar toe gehuurde kamer , fta-

pelde die by en op malkanderen , en brogt zijn Heer de
uyterfte fom die er hem de Konftkoopers voor hadden ge-

booden. Het is waarfchijnlijk dat die Knegt door eenige

goede vrienden wiert geftijft, want na dat hy van den
Konftfchilder was afgeraakt , en de prijs van deszelfs

Kon fttafereelen wakkerde , verkogt hy die zo voordee-
liglijk, dat er verfcheyde duyzende Scudis op wierden
gewonnen.

Wanneer de Bendvogels hem van verre zaagen aanko-
men, behoefden zy geen Starrekijkers te zijn om te voor-

zeggen, of hy geldig was of niet, want als zijn beurs zo
zwaar woeg als die van een Spaanfch Officier die geaiïig-

neert is op het kantoor van de Hoop, dan floop hy weg,
gelijk als een Vlaamfche hoenderdief die de pachthoeve-
naars met hooivorken en met dorfchvlegels ziet komen
aantorflfen : doch wanneer hy zich gevi&ualieert zag met
Romeynfche Scudis , dan fchoot hy op de Bendgaften
los, gelijk als een fnoeklosfchiet op een groene kikvorfch,

dan lacghte hy zo vriendelijk gelyk als een Abderietfche
Boer in een drooge hooimaand, en dan liet hy niet af

ivoor dat zy met hem in het Wijnhuys defileerden, om
hem die penningen te helpen verteeren in Lachrimawijn,
«of in Montcfiafcone. Dus fpeelde hy de -rol van Fransje

Kwiftpenning, gemaklijk gewonnen, en in zoetigheyt
iverteert. Waarlijk het was een dubbelt jammer in die

Igroote Konftfchilder, dat hy zo gekkelijk zijn geld en
zijn tijd verfpilde, want hy voerde een vleyent penfeel,

enfchilderde allerley foort van Dieren, en inzonderheyt

^2 Offen^

S
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Offen, Schaapen, Bokken, Geyten en Honden , byuyt-
nemcndheyc natuurlijk en vaardig ; en het geen aanmer-

kens waardig is, in die byftergroote meen igte van Konft-

ftukken is de fchikking altoos verfchillig , ieder Tafe-

reel of noch zo kleyn heeft zijn verandering, tot de voor-

gronden en achterwerken inkluys, dat geen gemeen be-

wijs is van de overvloedigheyt zijner gedachten. Daarin
was den Heer F. Roos gelukkiger als den beruchte J.
Bajjano , die zich maar had gewent tot het fchilderen

van zekere foorten van Dieren , die hy te pas brogt op
alle zijne Konfttafereelen$ daar in gelijk aan den Paftoor van

Lapfchuur ,een gehucht in Weftfaalen, die geftadiglijk de-

zelve aanhaalingen van Oudvaders gebruyktein zijne Ser-

moenen , waar over hy van de Boeren vermaant zijnde,

andwoorde , keumen ze nïg to paffe ., ik bringze jo to paffe.

Het luft ons om den Leezer een wonderlijk bewijs van

zijne ongemeene vaardigheyc teverhaalen. Den Ambafla-

deur des Keyzers, den Graaf Martinitz, endenZweed-
fche Generaal Roos, geraakten te Romen in een ernftig

onderhoud over de waardigheyt van den Konftfchilder

F. Roos , waar van den Afgezant wonderen opgaf , zon-

der dat den Generaal die fcheen te willen gelooven. Daar

op wiert er gewed om een goed getal piftoolen , dat den

voornoemde Schilder een (tukje fchüdery binnen dien

tijd zou beginnen en opfchilderen, eer dat zy eenzeker

fpel met de kaart, dat ontrent een half uur duurt, zou-

den hebben geeyndigt. Aanftonds wiert den vroomen
Roos gezogt en gevonden , die gevraagt zijnde by den

Ambafiadeur Martinitz, of hy zulks wilde onderneemen?

vrypoftiglijk andwoorde, Ja, waarop men hem verzogt

van te beginnen. Fluks brogt men den Konftfchilder een

fialet en verwen , benevens een opgefpannen doek , by de

taliaancn genocmt> Tela diTeJia, dac is, zo groot om
ei
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er een hoofd op te konnen fchilderen , en daar op begon-
nen de twee Kavaiiers te fpeelen, en Roos te penleelen.

Doch het fpel was noch niet ten eynde, toen onze Kon-
^enaar oprees, en zijn (tuk tot een bewijs dat den Ambafla-
ieur het wedfpel gewonnen had , opgemaakt vertoonde.
Binnen die korte tijd had hy op dien doek gefchildert , twee
ii drie Schaapjes , een half beeldje , benevens een aardig
.lichtje, achtergrond, en anders, toteenonuytfpreekelijke
/erbaaftheyt van den Zweedfchen Generaal, die zijn wed-
lingfchap bekende vertooren te hebben. Den Graaf vereer-

de aan den vlugge Konftenaar eenige piftoolen, die daar
jnee fluks na een Herberg ftoof, om die na ouder gewoon-
ie om te zetten in lekkere Wynen. Le fleur Ie Blond, die

iiem gemeenzaamlijk heeft gèkent binnen Romen, verhaalt,

ÏÏat F Roos eenmaal een groot ftuk , na gifling meer dan
/eertig voeten over 't kruys , fchilderde binnen feftien da-
j^en, waar op hy had gemaalt over de feshondert Dieren,
jfecle leevensgroote , en de reft volgens den afftant ver-
hinderende, zijnde alles zo krachtiglijk, natuurlijken
jiytvoeriglijk gehandelt, dat het een onmogelijkheyt fcheen,
10e hy zulks heeft konnen uytwerken.
In het befaamt Konftkabinet van den Heere Pieter de

,a Court vander Voort, tot Leyden, hangt een heerlijk

sionftftuk van F. Roos , dat de ongemeene verdienden
/an deszelfs Maaker klaarlijk ten toon ftelt , en dat ge-

lijk als men zegt, van zelfs fpreekt, waar op een woe-
lende Stier ftaat afgemaalt , die befprongen wort van eea
party Buldoggen, dewelke zo konftiglijk getêkent, zo
[lytvoeriglijk gefchildert, en zo vrolijk zijn gekoloreertj,

|lat het een oogenluft voor een Konftkenner is het met de
jtyterfte opmerking te befchouwen. A,Hoübrakenic\\x^ïu
iat deszelfs weergaa te zien is by den Zoon van den voor

-

joemden Heer, op welk ftuk zich een graauwbonte Stier
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vertoont, die den aanval der Honden zoekt teontkomea

door de vlugt ; doch dewijl het ons niet gebeurt is dat!

Konftftuk te zien, konnen wy er ook niets over fchryven.

Den Konftfchilder K. Ie Blond heeft hem die twee fchoo-

ne Schilderyen zien fchilderen binnen Romen.

Wy weeten vorders niet veel meer van dien konftrijken

Fïlïp Roos na te vertellen , als dat zijn vlugge geeften door :

zijne ongeregelde leevenswijze zo geheelijk vervloogen,

:

gelijk als die van het Kwikzilver, zijn refpektieve bend--

naam,vervliegen in een heete fmekkroes,waar door hy reeds

onder het getalder dooden wiert getelt, op her jaar duyzent

zevenhondert envyf, daarwyhem zullen laaten beruften

om eenige aanmerkingen te maaken over zijn Broeder

N. ROOS.
Die Konftenaar hebben wy gemeenzaamlijk gezien to(

Frankfoort aan Main , in den jaare duyzent fes hondert

en negen , alwaar hy geboekt (lont, en het was na ver-

dienden, voor een braaf Konftfchilder. Zijn manier ver-

fcheelde hemelsbreete van de manier zijns Broeders, want

die had een zuyver glad penfeel, en deze Roos integen-

deel boetfeerde met de verwen j zo dat men de gefchil-

derde Oflen en Paarden bykans met de {taarten kon op^

tillen. Voor de reft waaren zijne Tafereelen ftout getê«

kent, deftig van houding, en wel verdaan in alle dee«

len }
doch van zijn gedrag konnen wy zo breet niet op

geeven. Hy was noch Speelder, noch Vrouwenzot , nocr

Dronkaart, noch Luyaart, maar hy had de ziekte van Lu

cifcr, hy was zo glorieus en zo groots als een Kaftilliaan

fche Landgraaf , en hy had zo veel om by te zetten ah

een Schipbreukeling, die naakt en bloot zijn leeven heef

<*ered door het zwemmen. Hy bewoonde een fchoor

groots gebouw binnen Frankfoort, dat al ommers zo rij
& &

kclijï
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(keiijk gemeubeleert wasalshetflot van Abkoude, en waar
in men echtereen grooter hoop Schimmen zag waaren,

bnder de benaaming van Knegts en Meysjes, als hykon
foeden, kleeden of reeden. Wanneer Rooseenig geld ont-

iug j ftak hy de borft vooruyt als een kropper Doffer , gafte

jri brafte als een Britfch Kandidaat dienaeenParlements-

'-leers plaats dingt, en benoodigt is om ftemmen y en

Vlevrouw zijne Gemalinne vertoonde dan haar perfoon

,

)pgetraliet als een Juno, die feeftelijk genood is op de
3ruyloftsmaaltijt van Kupido en Pfyche. Voor de reit

;ou een vreemdeling zijn huys hebben aangezien vooreen
iielêgerde Vefting , door de meenigte van SchuldeyfTchers,

vant als hy er een had vergenoegt, te weeten door goe-

jle woorden en door fchoonfchijnenne beloften, kwamen
r fes in de plaats opborrellen , waar door hy zijn palec

n penfeelen zo dikmaals moeft neerleggenen weer opvat

-

[en, als een ftreelent Hoveling zijn hoed afneemt enop-
i;et regens die geenen* die hy gaarn voor zijn oogen zag
rerzinken.

[ Indien omtrek hebben wy hem gelaaten , en dewijl hy op
lie tijd een Man was in het befte van zijnleeven, is het

vaarichijnlijk dat hy 'zich zo wel kan ergeren als beteren^

n alhier zullen wy ons affcheyt neemen van de Dieren

-

childersj om eens te zien wat er te zeggen valt van

JURI.AAN van STREEK.
Die Konftenaar is geboren op het jaarduyzentfeshon-

iert tweeendertig, en verkoos tot zijne voorwerpen al-

erhande foort van ftille leevens, gepluymde Helmen,
'Jpeeltuygen 9 Boeken, Brieven, Doodshoofden, en dier-

lelijke zinnebeelden om de vergankelijkheyt van 'sMen-
'chen leeven te verbeelden. Hy waseenKonftfchilder die

vonderlijk wel de houding verftont, en die een ftout

penfeel

I
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penfeel had, waar door zijn Konft de Natuur fcheen te

evenaaren. Ook fchildcrde hy by wijlen wel Konterfyc-

fels, doch die waaren minder in hun foort als zijne ftille

leevens, derhalve is het beft zich by zijn leeft te houden,

volgens de kortbondige fpreuk van den grooten Apelles.

Die Jurïaan van Streek wiert eyndelijk ook hervormt in

een doodshooft,in hetjaar duyzent feshondertachtcnzeven-

tig, en liet een Zoon na die mee een goed Schilder wiert , on-

der het opzigt van Emanuel de Wit , die beruchte doch

ongelukkige Tempelfchilder. Het Konterfytfel van J.v.

Streek ftaat op de plaat K , onder het portret van J. H. Roos.

i

KAREL EMANUEL BISET
s een Maanbluflfchers kind geboren te Mecghelen , in

den jaare duyzent feshondert drieendertig, dewijl wy
dien
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dien Konftfchilder gemeenzaamlijk hebben gekent, zul-

len wy den Leezer poogen te vervrolijken door verfchey-

de byzonderheden van deszelfs ongemeene leevenswijze,

Hy was waarlijk een groot Konftfchilder die een vleyent

penfeel, en een fchoon gloeienc koloriet bezat, die een

zeer bevallig air wift te geeven aan zijne beelden , die rij-

kelijk was in het ordonneeren van zijne bywerken , en nu
en dan wonderlijke vreemde gedachten had in het verzin-

nen van Spooktafereelen enHexeryen. Maar, en die maar
bederft het gantfche fpel, hy mistekende fomtijds onver-

geeflijk, en die misflag verminderde de prijs van zijne

Tafereelen. Wy hebben verfcheyde Konftftukken gezien

||van dien Konftenaar, die zo lieftalliglijk waaren behan-

Ijdelt, dat men zich zelven kracht en en geweld aandeed
Vkom de mistekening te verdedigen. Wy hebben onder-

jfcheyde Ordonnantien van dien Konftfchilder gezien, en
i onder meer anderen een Salet, of een Affembleevan Hee-
ren en Dames j beeldjes ontrent een half vierendeel lang,

ifwelk ftnkje zo natuurlijk en zo geeftrijk was gefchikten

2;efchildert, dat het niet verm aakelij ker of vrolijker kon
^eordonneert worden. In het midden zat eenjonge Dame
pp een leuning ftoel, en een Heer voor haar op zijn knien,

iie haar fcheen te kajolleeren, onderwijl dat zy hartig-

ijk lacghte, en zo dartel met haar tongetje fpeelde, dat

* ille de Kon ftliefhebbers die dat Tafereeltje bekeeken, in

f verzoeking vielen, om die liefelijken mond een hartelij-

ce kus te geeven. Op een ander plaats had hy een rond
afeltje gefchildert , bedekt met een groen fluweele ta-

elkleed, en met vyf a fes Heeren en Juffers bezet, die

Ombre fpeelden. Men kon de winzucht in de oogen der

uffers, en de liefde in de vlammende blikken derjonge
Meeren zien doorftraalen, onder welke laatfte er een was
lie aan een Dame een kaart overgaf, en in dat overgec-

Tweede Deel. Rr ven
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ven haar pink op het aldervriendelijkft fcheen te druk*

ken. Aan de linker zy was een tamelijk bejaart Heer

geordonneert, die de rechterhand op zijn boezem had,

en met de linker na een lelieblanke hand van eenfchoone

jonge Juffer talie, die haar hand met een fier air te rug

fcheen te trekken , en opeen verfmaadendewyze tefchim-

pen met zijne ouwerwedche liefde deklaratie. Vorders

zag men niet als goude en zilvere cieraaden, zijde en

geblomde damaften gordijnen, benevens koftelijke fpic-

gels, en andere koftelijke meubelen brallen op dat vrien-

delijk Konfttafereel } alle welke voorwerpen geen gerin-

ge blijken gaaven van de overvloedigheyt zijns geefts.

Noch hebben wy een heerlijk itukje van dien Karel

Etnanuel Bi/et dikmaals gezien, waar op hy een bevalli-

ge jonge Dame had gekonterfyt ., dewelke haar haairfri-

feerde voor een in een zilvere lyft gevatte fpiegel, de-

welke wiert vaftgehouden door een kamenier. De Dame
was gekleed in een zwart ffuweele tabbaert, waar over

een witte peignoor flodderde , dat een aangenaam gezigt

gaf door het onderfcheyt van die twee tegenftrijdigeko-

leuren. Daar tegens had hy een weergaa gefchildert van

dezelve groote, verbeeldende een blonde jonge Juffer,

tot aan de navel toe naakt, die haare handen wafte in

een zilvere gedreeve lampetfchotel, die een aardig zwart

Moortje, dat ongemeen opgefchikt was , vafthielt meteen

eerbiedig air } en in een kleynen tuffchenwydte zag men een

rijkelijk Toilet, voorzien met pomade, wit en root,

mouches , en met alle die Sz ceteras, uyt dewelke de Juffers

het grootfte gedeelte van haare bekoorlijkheden naaien.

Het eerfte van die twee aardige Konftftukjes wiert den

Schilder ontfutfelt door een toeval , waar aan men naau«

welijks een naam kan geeven.

Een Bredaas Koopman, die het opzigt had over hef

Kaftee.
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Kafteel van Willem de derde, Koning van Engelant,

genaamt Jan de Wys , een Jefuiet in zijn Ziel, en een

Judas in zijn handel en wandel., kwam opeen tijd dat

den voornoemden Vorft tot Breda was gearriveert aan hec

logement van K. E. Bïfit _, en zey tegens hem met een

vleyende ferpentynfche tong, dat zynMajefteyt van Groot

Brittanje > gehoort hebbende dat hy zo een braaf'Konjlfchil-

der was , verlangde om eenige van zyne alderbefte ftukjes
l

e zien 3 zullende waarfehynlyk die voor het grootftegedeel*

te koopen , en Koninglyk betaalen. Den Schilder fprong op
ifan blydfehap, alhoewel niet zeer hoog, dewijl hy zo
tram was als een feftigjaarig Looper , en hy pakte fluks

"es a acht van zijne alderkonftigfte (tukjes in een platte

)en, en daar op flenderde den Schilder tegens de beftem-

ie tijd na het Hof, vol hoop van te zullen wederkeeren

i-net een goudbeurs vol Engelfcheguinees* doch die zon-

jier den waard rekent , rekent doorgaans tweemaal. Aan
iet Hof gekomen zijnde, vroeg hy aan een Lsquey na

len Koopman J. de Wys, die hem andwoorde, dat die

n de Audientiefaal was by zijnMajefteyt, waarop Bi/et

nem verzogt van zijn komft bekent te willen maaken ,

gelijk als gefchiede. J. de Wys opende daar op de deur
i/an de Antichambre, en ontlafte den Konftenaar van zijn

/ragt, die hy toen de deur voor de neustoefloot, en liet

taan roeften. Na een paar uuren wachtens kwam er een

idelman voor den dag fpringen, die tegens den Schilder

ïey, dat men hem tegens den avond het goeddunken des

Konings zou doen weeten , gevolglijk dat hy niet langer

>ehoefde te wachten > en met dat voldoende befcheyd
noeft hy vertrekken, geen kleyntjeonderwege grommen-
de en vloekende. Tegens den avond wiert hem de platte

3en met de ftukjes 't huys gebrogt, met een relaes, dat
zijn Majefteyt geen zin had in de fchilderytjes, en daar

Rr 2 mee
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mee viel al de hoop van den Konftfchilder in duygen.
Maar daagfeh daar aan veranderde zijn droefheyc ineen
volftrekte woede, toen hy zijne (tukjes naziende , er het

voornoemt tafereeltje uyc mifte, waar op hynaj.de
Wys marcheerde meteenopgetoogenzeyl, die zich aan-

flelde als den goede Heer van Uylskerken, en protefteer-

de nergens van te weeten, en daar mee moeft Bi/et , of

hy hoog of dat hy laag fprong , ongetrooft vertrekken.

Wy willen niet zeggen dat J. de Wys dat ftukje den
Schilder heeft ontvreemt op een Kartouchiaanfche wijze;

maar wy zullen ook niet zwijgen, dat die valfche kaerei

hem dat Konftftukje meer dan eens voor een gering fom-
metje uyt de hand had zoeken te wringen -

y en daar uyc

zouden de welmeenenden ligtelijk erg konnen opvat-

ten.

Vorders hebben wy noch vyf (tukjes met groot ver-

maak gezien, verbeeldende het leeven van den veriooren

Zoon, aardiglijk geordonneert, en konftiglijk gefchil-

dert. Op het eerfte (tont die lofle knaap afgemaalt daar

hy zijn ancheyt nam van zijn Vader, verzelt met eeni-

ge Laquyen , benevens een Bootfemaaker met bellen, ók
uyt loutere blydfehap over den kopbuytelde, dewijl hy
buyten 's Lands zou gaan ridderen, üp het tweede (tukje

zatdieLigtemis ondereen hoop fnollen,drinkende en klin-

kende, onderwijlHat er twee Hoertjes in 't hemd danften op
het Muziek van Baflen en Vioolcn. Op het derde zag

men hem te deur uytftooten f begieten met een waterpot,

en feefteeren met bêzemftokkenj het loon van diergelij-

ke buytenfpoorige Loswammeflen. Op het vierde Tafe-

reeltje fpijsde hy met de zwijnen , een van dewelke hem
in 't been beet , waar door hy luydskeels fcheen uyt te

Schreeuwen door pijn ; en op het vyfde wiert hy van zij-

saen grijzen Vader ontfangen, en in genade aangenomen.
AUc
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Alle de veranderingen in het tronietje van den verlooren

Zoon, waaren natuurlyk en konftiglyk waargenomen,
want op het eerfte aangezigt zag men een onbezonneblyd-

Jchap, op het tweede een onkuyfche dronkenfchap, op
iet derde een fmartelyk naberouw , op het vierde een pyn-

yk gevoel, en op het vyfde een groot demoedigheyt
loorttraalen. De jonge Konftfchilders konnen daar aan,

,:o het hun goeddunkt, een voorbeelt neemen.
Maar wy hebben tot Antwerpen een Paradysje gezien,

;efchildert by dien K. E. Bi/et, dat fchoon in fchilde-

ing , doch eerloos was in ordonnantie , als die Adam
m Êva had gefchildert in de vuyle geftalte vaneen Hoer
:n Boef, want hy drukte haar in zyne armen met een

)aar vlammende oogen , en zy ftreelde hem met zulke on-

cuyfche gebaaren, dat het fchande zou zyn geweeft een

iiergelyk bordeel ftukje te hangen onder andere Konft-
childeryen. En nu zullen wy zyne Schilderyen laaten

'aaren , om eenige vreemde byzonderheden van zyne lee-

renswyze aan te haaien.

Die K. E. Bïfet was reeds een braaf Konftfchilder toen

;
iy na Parys vertrok, alwaar hy verfcheyde ftukken voor

iiet Hof , en voor andere Dooriuchte Perfoonaagien heeft

!;efchildert. Op zyn wederkomft in de Spaanïche Ne-
ierlanden, wiert hy Hoffchilder by den Graaf de Monte-
>y, op die tyd aldaar Gouverneur 5 en van daar geraakte

j.y naar Antwerpen , daar hy op zyn manier vryde en
rouwde. By die Vrouw gewan hy een Zoon, genaamt

fan Baptiji Bi/et , thans woonachtig tot Middelburg in

üeelant, die zich ook een Schilder zegt te zyn, zonder

i»ns echter te verpligten van het te moeten gelooven. Die
/rouw duurde niet half zo lang onder het beftier vanon-
;e Schilder, als een taartpan duurt onder hetbewintvan
en goede huyshoudfter > want hy was alzo veel gebree-

Rr 3 ken
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ken onderhevig als een veroudert Paard , alsbyvoorbee

Meefter K. E. Bifet was een Dronkaart, een Krakeelder,

een Hoerevoogt , een Labbekak > en zo een ongemeen
Luyaart, dat indien men hem had opgeknoopt voor het

Antwerps Stadshuys , hy ook te luy zou geweeft zyn
om te fpartelen. Tot diep in de zeventig jaaren onder-

hielt hy de loffelyke gewoonte* van fomtyds acht a tien

dagen op zyn bed te bly ven leggen, en welke tyd hynaau-

welyks zyn nooddruft dorft neemen van fpys of drank,

uyt vreeze van op te moeten {taan om de Natuur te ver-

ligten. Van die luyheyt zullen wy den Leezer een (taaltje

geeven in een kluchtig geval.

De Gravinne van Zolms was op een tyd tot Antwer-*

pen, alwaar die Dame gevalliglyk een aardig ftukje zag,

gefchlldert by dien Bifet , het welk haare Excellentie zo
wel beviel, dat zy vroeg, waar dien Maaier woonde ? era

daar op beval zy haar koets in te fpannen om hem een

vifue te geeven. Den jongen Jan Baptift Bifet opende
•iet verbaaltheyt de deur op het fchellen van kwaliteyt,i

en gevraagt zynde, of den Heer Bifet 'thuyswas? and-

woorde het kind , ja , Monfieer is boven , en daar op trat

de Gravinne uyt haar koets, en wiert in een zyfaletje ge-

weezen , waar in al ommers zo veele meubelen te zieiï

waaren als op het vervalle Kafteel van Vilvoorden , on*

derwyl dat den jonge Baptift na boven liep om zyn Va*
der te ontwaaken , die hem al grommende vroeg, we/

t

begod! wat is er nou alweer te tateren> dat ge me komt wakker

maaken ? jeert van hier of ik fmait ou de bienen inftukken,

Den onnoozele Jongen andwoorde, dat er een groote Me-
vrouw beneden was, die hem wenfte te fpreeken, waai

op Papa herhaalde, Mevrouw kan gaanjerren } ken wn
ik kik niet opraizen j en daar mee is V uyt. Den kleyn«

Boode deed dat rapport, waar op de Gravinne hem noch

een:



'I

der NEDERLANDER S. 3 i 9

»ens liet na boven gaan en zeggen , dat zy gekomen was
Dm eenige ftukken te koopen , en om er noch eenige te

peftellen j doch dat brutaal Menfchdiec repliceerde, dat
hy niets opgemaakt had, gevolglyk dat hy niet begeerde

if te komen. De Gravinne van Zolms begon eens har-

:iglyk te lacghen over dat onbeleeft befcheyd , en den
•ongen Jan Baptift onder de kin kloppende, zey tegens

lem , fVel Jongetje•, voor zo ver a/s ik kan zien, heeft uw
Vader uw echter opgemaakt ., fprong daar op in haar koets,

:n liet den buffel ruften.

\ Toen hy Weduwenaar geworden was, had hy een ge-

fal, waardig om alhier te verhalen j het eerfte geval heb-

jen wy uyt den mond van den Zoon Jan Baptift , en het

:weede heeft ons IC E. Bifet 2eifs vertelt. Aldus luyd die

rliftorie.

i
Den Konftfchilder zat eens een lekker potteke Leu-

fensbier te kluyven met een Kanonnik, die 'tzedert ee-

jige weeken nadrukkelyk het gezelfchap van den Wedu-
venaar fcheen te zoeken, en te beminnen, alhoewel die

:o vermaakeiyk was in converfatie als een Pater Inquifi-

eur , zonder dat den Konftenaar het minfte erg vermoede.

;
)en Paap ziende dat zijn Drinkebroeder een knip kreeg,

;iam die gelegendheyt waar, en na dat hy het hem noch
,ens had toegebragt , fprak hy hem aan met deeze woor-

ilen. Myn Heer Bifet, het is den Menfch niet goed alleen

\ezyn 9 zegt de Heylïge Schrift; en wel inzonderheyt is het

waad voor uw> myn Heer , want ik heb al gemerkt datje

en vreemde Kompeer zyt ., die tuffchen deur en dorpelwel
m eytje ssoud leggen in uw buurmans neft , en dat tellen

vy Heeren Kafuiften onder de doodelyke zonden. Maar wat
'unkje , ( vervolgde die looze pyper met een lacghende

ronie ) dat ik je eens aan eenfchoonejonge , ryke > en kuyfche

Vedttwe km helpen % zou dat geen gebraad zyn voor uw
keu*
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keukenfpit? Den Schilder begon eens te grimlacghen op

dat voordel , en dewijl hy in zijn dronk zo verlieft was

als een bezoopen Pools Edelman, floeghy fluks den koop

toe , fchelde om een verfche pot Leuvensbier , trakteer-

de den ge wijden Makelaar tot walgens toe, en ging toen

dronken en welgemoed leggen fnorken. 's Anderendaagfch

verrees hy uyt den dood der Dronkenfchap tegens een

uur, was opgetraaliet als een pop tegens twee, en wiert

behoorlijk door den Kanonnik afgehaalt tegens drie uu-

ren , en daar op ging men uyt avoncuuren, om te zien of

het doenlijk was een rijke Infante te fchaaken.

Den Priefter brogt hem aan een deftig huys, alwaar

zy wierden gerecipieert door een fchoone Weduw, de-

welke hun brogt in een welgemeubeleerde achterkamer,

daar zy gingen zitten, onderwijl dat den Kanonnik by

wijze van een kompliment tegens het Weeuwtjezey, dat

hy de vryheyt nam, om zich te komen informeeren naden

ftaat van haare gezondheyt, dat hy dien vriend, wijzen-

de op den Schilder, onderwege had ontmoet, diehoo-

rende waar hy voorneemens was te gaan , had verzogt hem
te moogen Vcrgezelfchappen , om daar doordegelegend-

heyt te hebben van Mejuffrouw zijn dienft te prefen-

teeren, en alzulke tierelanteyntjes. Het lieve Weeuwtje,

dat by vervroeging van die komft was gewaarfchouwt,

beandwoorde dat kompliment meteenzeedigedeftigheyt,

en Karel EmanuelBifet , wiens welfpreekendheyt zo zwaar

woog als het geraamte van een opgezette vlieg, fpeelde

voor ftom, doch het geen er ontbrak aan de tong, voldee

hy met de fchouders. Zy waaren pas gezeten ofMadame
vroeg, of zy de Heeren kon dienen met een Kreeftjeen

met een glas lekkere Moefelwijn om den dorft te koelen,

waar op Heeroom fluks Ja riep, enden Schilder, die

reeds dubbeltjes ftempelde , gaf zijn toeftemming door

een
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een knik des hoofds, en daar op wiert Margo binnen ge-

fchelt s en gelaft om alles op het fpoedigfte re vervaardi-

gen. In minder als negen minuyten kwam de Meyd met
een tafeltje , met ks Kreeften, en met de vordere toebe-

hoortens, gelaerft en gefpoort aan torffen, welk Colla-
rion zy verzelde met een half dozijn Heffen Moefelwijn,
en daar op viel dat drietal aan het ontleeden, aan het

(

;nfchenken, en aan het uytdrinken. Ondertuffchen liep er

;en vrolijk praatje onder, dat hand over hand wakkerde,
waar van zich den Kanonnik bediende, te meer, dewijl

ay zag dat des Schilders oogen begonnen te blinken , des
:ey hy regens het vrolijk Weeuwtje ; dat zy de dooden
gehoorde te vergeeten, en om de leevenden te peynzen,
;n hy voegde er by , dat hy ten dien eynde mijn Heer
Bifet had geintroduceert, die een perfoon was als een Ko-
ling, en zo veel geld kon winnen als hy 's nachts droom-
le, die daar en boven haar een geruyme tijd têderlijk had
elieft, zonder zich te durven verklaaren, en zo voorts.

)e Weduwe die mee al begon te lifpen andwoorde5 dat

y veel lofen eer bad hooren fpreeken van den Heer Konft-
:hilder Bifet , (dat was een taftelijke leugen ! ) dat zy
:zedert die tijd een onbekende achting voor zijn per-

)on had opgevat, en dat zy met vermaak zijn bezoek
ou dulden. Den Konftfchilder wiert als vervoert door
ie beftudeerde toeftemming, by kufte haare handen, hy
reelde haare wangen, en na dat hy de vryheyt had ver-

ogt en ook geobtineert van haar een kustemoogengee-
,en, verzwoer hy Ziel en Zaligheyt van haar eeuwig-
jk te zullen beminnen.
Maar in het befte van het fpel ftakdeDuyveleen ftok

.iftchen de Molenwieken van het aanftaande Huwelijk,
i daar op ftont alles zo ftokftil , als de handwerken op
-n Roomfche Feeftdag. K. E. Bifet voelde hoog wa-
Tweede Deel. Ss ter 3

idi
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ter, derhalve (lont hy op om zich op de achterplaats die

hem de Meyd aanwees te gaan ontladen, op welke achter-

plaats de geopende venfters van die voornoemde agterka-

mer uytkwamen. Gevallighjk loerde hy eens door de ruy.

ten , als wanneer hy zag dat den Eerwaarde Kanonnjfc

geoccupeert was met beyde zijne handen, zijnde de lin-

ker hand geftrant op het Eylant van Room en Melk,
onderwijl dat den rechter poot waarde om en by Ciprias

Doolhof, zonder het kufTen en fabben revergeeten. Den
ontftelde Konftfchilder fcheyde uyt zijn begonne bêzig-

heyt; kwam zylings in de kamer indommelen, hing den

fcharlaken mantel om , greep zijne handfchoenen en hoed,

en zonder eens Vaarwel te zeggen fnorde hy na buyten,

waar 'opden gewijde Kanonnik hem naariep, hoe 3 myn
Heer Bifet, wat wil dat zeggen? Ik ben ik kik , bai god

hier niet iens noodig (gromde den verftoorde Schilder)

want daar ik kik om bengekoomen } zuldegai wel afhafpelen.
.Naderhant trouwde hy met zijn Dienftmeyd op deeze

voorwaarden , dat zy tegens geen leevent menich , en .

voornaamendijk tegens degebuuren, haar Huu weiijk ver- '

mogt te vertellen , of dat zy anderzins zou zien en bevin-

den, wat er op zou volgen. Die floof beloofde allesom fit

dien trap van eer te bereyken > maar zo dra was den Echt :

niet voltrokken , of zy vertelde het tegens vrienden en

vreemden, waar door den Schilder de poppen in 't hooft

kreeg , en buyten 's Lands ging vagabondeeren. Het

verlaaten Wyf zette het toen ook op haairen en fnaaren, .

die verteerde alles wat aan de wand hing oflangs de vloer

zwirrelde, geraakte aan den dronk, van den dronk in

de armoede , en van de armoede tot den bedelzak, in

welke bedroefde (laat zy van veele Sinjoors is gezien ge-

weeft , gezeten voor het Portaal van O. L. V. Kerkj L:

binnen Antwerpen. I o

Da'
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Dat eyge lot trofook ten laatftenden roekeloozen luyea

Karel Emanttel Bifet> die geraakte wel niet tot het Kerk-
portaal, maar hy nam zijn toevlugtin een Geneverkroeg,
alwaar hy zo lang op goeder geloof fpijsde, dronken
huysvefte, tot dat hy er een lijfeygen wiert , want hy was
genootzaakt te fchilderen wilde hy eeten, zo dat hy al-

daar een rampzalig lecven voerde, temeer dewijl hy niet

vermogt een voet buyten 'shuys te zetten, zijnde den
waard bevreeft dat hy de gang moge opneemen, en gaan
vliegen. Van die Galey wiert hy gelukkiglijk verloft door
een Bredaas Winkelier, die een Zoon had die gezint zijn-

de de Schilderkonft te leeren , van dezen gedetineerden
Schilder hoorde fpreeken , waar op hy met zijn Vader
naar Antwerpen trok, welke Vader zo een welgevallen

•in zijn Konft kreeg, dat hy den gevangen AT^r^/rantfoe-

neerde voor een fomme van feshondert guldens , en hem me-
de nam na Breda, in wiens huys hy ook is geftorven.

Nota bene. Dien Konftenaar had in den tijd van feftien

a achtien agter een volgende jaaren geen nieuwkleed , en
binnen de veertien Meymaanden geen een paar nieuwe
fchoenen aangetrokken , zo dat het een lafter zou zijn,

dien Man te befchuldigen van de Snyders of van de Schoen-
maakers bevoordeelt te hebben.

N. SPIERINGS
Is een Tijd-en Konftgenoot geweeft van den voornoem-

:de K. E. Bïjet , een wakker Landfchapfchilder, die al-

hoewel hy fcheel zag met beyde zijne oogen, echter

iruym zo recht keek in de Schilderkonft, als veele Sin-

ijoors die dat gebrek niet hadden Hy heeft lange jaaren

'te Parijs gefchildert voor den Koning van Vrankrijk

,

•Lodewijk den veertiende, insgelijks te Lyons en elders,

ook zo het ons voorftaat in ltalien , alhoewel hy zulks

Ss z niet
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niet volftrektelijk heeft durven fchryven. In de fchoone

Kerk van de L. V. Broeders hangt een zeer groot Land-

fchapstafereel , dat die Spierings om itrijd fchilderde tegens

een ander Landfchapfchilder, genaamt /Vans, waar in hy de

Viftorie bevogt, volgens het oordeel van alle Konftken-

ners. üp dat Tafereel (taat een boom gefchildert, wiens

itam fchors, takken en bladers zo heerlijk getêkent, en

zo natuurlijk zijn gefchildert, dat wy geen Landfchap-

ichilders kennen, die dat Huk zullenoverkraayen, en zo

veels te minder, dewijl alles wat er op komt ais Diftels,

Kruyden, en wat meer is, verbeelt isleevensgroote. Dat

Konltftuk had hy kwanfuys voor dat Klootter gefchil-

dert ter eere Godes, doch hy deklareerdezorechtsgeleer-

delijk voor doek en verf, en wel voornaamelijk voorden

Ultramarijn , dat hy maklijk het overige er op kon toe-

geeven.

Davïd Teniers wiert door de wandeling den Aap der

Schilders genaamt , dewijl hy allerhande foor-ten van

Konftftukken en inzonderheyt de Italiaanfche Meefters,

meefterlijk kon nabootfen; en dat zelve talent bezat Spie-

rings ook , want wy hebben (tukken van hem gezien, zo aar-

diglijk gefchildert op de manier van Salvador Rofa , dat

het al een konftig oog moeft zijn om de fchapen uyt de

bokken te fcheyden. Wy zullen den Leezer een (taaltje

van 's Schilders ongemeen talent in die Volgkonft vernaa-

ien , doch met een verzoek aan de Konltfchilders van

zulks nooit te willen navolgen.

Een Antwerps Heer wiens Konftkabinet vry ver be-

rucht is , had een fchoon (tuk gefchildert by Roetaart -,

en dewijl hy zich geftadiglijk liet verluyden van er wel

een weergaa toe te willen hebben , ley Spierings toe om
hem te verfchalken. Hy ging op een tijd na dien Heer,

trok gemeenzaamlijk de bel, en dedeur dooreen Laquey
geopent
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geopent zijnde, wiert hy geleyd in een zyfalet, na al-

voorens gezegt te hebben dac hy mijn Heer nootzaakelijk

moeft fpreeken. Onderwijl dat de Knegt die boodfchap
verrichte, trok den Schildereen duymmaat uyt zijn tas,

en nam de maat van dat voornoemt Kon fttafereeltje, dac
in dat Salet hing, en daar op fchoot hy na dien Heer die

hem vriendelijk recipieerde, en vroeg, Wat er van zijn

dienft was? Den fcheelen Konftenaar, die by allede Ant-
werpfche Sinjoors vooreen kluchtigen fnaak flont geboekt,
andwoorde, dat hy voor eerft gekomen was, om zijn heerlijk

Konftkabinet te zien, en ten tweede, om zijnen ouden
Rjjnfchen baay te proeven, en dat zijn geheele Ambafla-
ie beftont in die twee artykelen. Den Konftlievende Sin-

|oor voldee aan dat gedupliceert verzoek, en in het be-

zigtigen van de Konftfchilderyen , herhaalde dien Lief-

hebber, dat hy zo gaarn een wedergaa had tot dat ftukje

van Roetaart,waar op den fchalke Landfchapfchiider repli-

ceerde , dat het al iets vreemds zijn zou by aldien hem
flat geluk kwam-te ontmoeten 5 en daar op ledigde hy zijn

3es, bedankte mijn Heer, en nam zijn affcheyt. J
t Huys

comende doorzogt hy alle zijne fchetfen, en vond onder
lezelve een die hy dertig jaaren geleden had gekopieert
ia een ftuk van Roetaart -

t
daar op zette hy een doek op

len fchilderefel ter grocte van het afgemeeten Konftftukje,
en fchilderde daar op na die Kopey zo een bedrieglijk fchil-

lerytje* dat veele niet al te doorziende Konftkenners het
souden hebben gegroet voor een Origineel van Roetaart.

Xoen dat ftukje beendroog was , maakte hy de ruuwe zy van
.kndoek geel en ouwelijk met lampzwart en metgefmolten
i'oet, fpande het op een vermolfemt raampje, planre het in

,;en koftelijke, doch ouwerwetfe lyft , en maakte toen zijn
bedrieglijk oogmerk werkftellig op deeze wijze.

\

Hy kreeg een kaarel diQ zo flim was als het hout van
$ s 3 de

l
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de Spanjaards galg, trok die een huyskeel aan , zette hem
een beftooven gegallonneerden hoed op 't hoofd , leerde

hem zijn les, en vaardigde hem toen af nadien voorgemel-

den Heer, meteen verzoek j dat een zeeker Kavalier woon-
achtig tot BrufiTelmijn Heer fupplieerde van hem op dat

Konfttafereeeltje, als op een pand der minne, een zeke-

re fomme te wilden leenen. Den Sinjoor bekeek en herkeek

dat ftukje met geen gemeene ontfteltenis, hy liep er mee
in het Salet, nam er de maat van tegens zijnen iioetaart*

en bevont het een wedergaa te zijn , zo wel in de Ordon-
nantie als in de groote , waar op hy tegens den Laquey
zey; dat indien zijn Heer binnen Antwerpen was, hy te-

gens hem kon zeggen , dat hy het ftukje wel wilde koopen,

maar niet beleenen j dat hy een Edelman was, en geen

Pandbeieener, derhalve kon hy er een lom vooreyfehen,

waar op hy een bot zou bieden. Den Knegt ging langs

verfcheyde omwegen en achterftraatjes na Spierings , die

zo dra dat rapport niet had gehoort , of hy fchikte hem
te rug, en eyfehte er tweehondert Pattakons voor, waar

op dien Heer fluks hondert en vyftig Pattakons bood -,

kortom zy wierden de koop klaar , den bedroogen Sin-

joor ontfing zijn ftukje, en Spierings zijne penningen.

Maar toen dat onecht Tafereeltje de proef zou door-

ftaan, kwam het bedrog aan den dag, het wiert voor een

Kopey gebrandmerkr , en een Konftkenner zey opent-

lijk , dat niemant zulks kon hebben gedaan &\s Spierings.

Aanftonds errinnerde zich dat Heerfchap die gemaakte
vifite, liet den fchalken Landfchapfchilder aan zijn huys

komen, ftree hem het fchelmftuk op, deed hem door de

mande vallen, en geraakte aldus gelukkiglijk weder aan

zijne uytgefchoote penningen.

Wy zouden een gantfche Kronijkkonnenfchryven vaa

dien Landfchapfchilder, doch het lult ons niet dit boek

te
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te doen uytdeyen j derhalve fluyten wy de achterdeur
zijns leevens mee te zeggen, dat hy ftierf binnen Antwer-
pen, aan de tijd wanneer is niet veel gelegen.

OTTOMAR ELGER
Den oude is geboren te Gottenburg, in den jaare fes-

hondert tweenendertig , uyt fatfoenlijke Ouders, zijnde

zijn Vader een Geneesheer , die hem in de Taalkunde
wilde opvoeden , alhoewel den Zoon wel zo genegen
fcheen om de'Têkenkonft teleeren. Maar boven al ontzey
de Moeder de Tèkenkonftaan haaren Zoon , die begeerde
abfoluyt niet dat den Jongen met depotlootspen zoufchry-
ven, (dat abfoluyt is een onvergeeflijk woord in de mond
van een Vrouw , en voor al in

y
s Mans tegenwoordighey t) en

veelligt zou hy nooit een Konftfchilder zijn geworden
zonder een zeker voorval.

't Gebeurde dat een vreemdeling, een Man die ontrent
zo veele taaien fprak als een Kalepijn, den Vader van
Ottomar Elger aanfprak om een aarmoes. De Moeder die

zo nieuwsgierig was als Eva, vroeg aan haaren Genees-
heer, wat die Man doch te zeggen had? die zo dra niet

had geandwoort dat het een arm Taalkundig Man was,
of de Vrouw herhaalde; Wel zyrt er ook Bedelaars onder

de Taalkundigen j laat dan ons kind vrv een Schilder wor-
den.

Door dat voorval geraakte hy aan de Schilderkonft

,

en verkoos het fchilderen van Bloemen en van Fruyten,
ten welken eynde hy zig na 'Daniel Zegers , dienbefaam-
den Antwerpfchen Bloemfchilder begaf, om was het doen-
lijk hem die fchoone manier af te zien, dat hem wonder-
lijk gelukte, 't Zedert geraakte hy aan het Hof van Ber-
lijn , alwaar hy wel gezien was by den Keurvorft Fre.
denk Wilhelm, den Grootvader van den thans regee-

renden
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renden Koning van Pruyflen, die hem bezinde om zijne

geeftrijke andwoorden , en om zijne byzondere aardighe-

den j en in wiens dienft hy ook door de Dood in een kerk-

hofsbloem wiert verandert, zonder dat ons het jaar van

die Herfchepping is ter ooren gekomen.

JAN de BAAN
Was een Haarlemiet, die aldaar te voorfchijn kwam,"

op den twintigfte van de Sprokkelmaand, desjaarsduy-

zent feshondert drieendertig. Hy verloor zijne Ouders
op zijn derde jaar waar op den Schilder Tiemans , zijn

Oom hem by zich nam , en onderwees in de beginfelen

der Schilderkonft. Dien Oom maakte veel werks van

dien jongen Neef, door dien hyoogfchijnlijk meeren meer

befpeurde dat er een Schilder inftak , het welk boven al

uycblonk in zijn vuurige zucht tot het leezen vandelee-

vensbedryven der Schilders, gepent door Karet van Man-
der. Na de dood van dien Oom wiert J. <*'e Baan op zijn

dertiende jaar beftelt*by den Konftfchilder^. Bakker, by

wien hy zich zo benaarftigde dat hy een braaf Konter-

fyter geworden is.

Wy zullen het getal van alle de Konterfytfels die hy
heeft gefchildert niet aannaaien, gelijk als de naamenop
op een Doodceel , want dat doet niets ter zaake* maar

wy zullen alleenlijk ter loops zeggen , dat hy de Kon-
terfytfels van de Heeren Jan en Kornelis de Wit, enden

Ruwart nog eens op een ander ftuk leevensgroote tot de

voeten toe uytfchilderde, gezeten of ftaande op een ze-'

genpraal van opgeftapelde Oorlogsgereedfchappen , en

leunende met den eenen arm op een zwaar gefchut, onder-

wijl dat eenige Kindjes zijn hoofd bekranften metlauwe-

rieren. Nevens hem zag men de Faam die zijnen lof

bazuynde , en aan de linker zy had hy een Vrouwen-
beelt
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beek geordonneert eneenige Wichtjes , dewelke een Over-
vloeds hoorn uycgooten aan zijne voeten. In het verfchiet

vertoonde zich de veroovering van Chattam, en de Ri-
vier van Londen, beneffens het verbranden der Britfche

Scheepen en Zeekafteelen. Dat Tafereel dat krachtig

gefchildert en braaf was behandelt, wiert geplaatft op het

Kaadhuys van Dordregt, tot een eeuwigduurent gedenk-
teken van die mannelijke heidendaat. Doch dat (tuk was
een doorn in de oogen der Engelfchen , dewijl die voor-

gaaven dat de Britfche kroon daar op was afgemaalt on-

der de voeten van den Ruwaart van Putten , waar door
dat ook tot een artykel verftrekte in de tegens de vry-

|

gevogte Nederlanden aangehaalde grieven. Ook was 't al-

gemeene zeggen , dat het aldus in den beginne was ge-

fchildert , maar dat een zeker Heer van aanzien zulke

igewigtige redenen bybrogt , dat den Schilder order kreeg

om het uyt te veegen. Wat daar van zy is onsonbekent,

en dewijl die byzonderheyt wort ontkent, zullen wy ons

daar mee vergenoegen. Ook zullen wy de fprookjes van
Mr. Arnold Houbraken met eene edelmoedige verachting

den nek toekeeren , inzonderheytdaarhyfchryft, dat den
Hartog van Cel aan den Konterfyter^. deBaan> voor acht

dagen fchilderens, duyzent Ongerfchedukaaten vereerde.

Waarlijk wy hebben nergens gehoort ofgeleezen, dat de
Duytfche Vorften zo mildaadiglijk fpeelen met hunne
dukaatenj ook weeten wy niet dat de Ridders Kavelde
Moor, Adriaan van der Werf\ Godefried Knel/er, en meer
andere Overvliegers in het Konterfyten , ooit zo mildaa-

diglijk zijn beloont geworden voor hunne heerlijke Kon-
terfytfels. Noch beuzelt dien zelve Mr. Arnold, dat den
Ridder 'Pieter Lely op de overkomft van J. de Baan
floers fpon, ("een Kruyers fpreekwijze) en bly was hem
van achteren te zien, daar een j egel ijk die de Schilder-

Tweede Deel. Tt konft



330 de SCHILDERKONST
konft: verftaat overtuygt is 3,

dat er ai ommerszoveelon-

derfcheyt was,tuffchen den grooten Kon ftfchilder den Rid-

der Tieter Lely, en tuflchen den Konrerfytery^ de Baan,

ten opzigte van konft , als er onderfcheyt is tuflchen Du-

katen goud en Prins Roberts metaal * en daar mee zullen

wy er affcheyden, om ons te begeeven tot den Fenix

der Scheepenfchilders.

WILLEM van den VELDE.

Die groote Konftfchilder is geboortig van Amfterdam,
in den jaare duyzent feshondert driendertig , en

fcheen als in de wieg gelegt voor de Schilderkonft, waar

in hem zijn Vader ook aanfpoorde en onderwees; en

toen die na Engelant overftak in dienft van Karel den

tweede, liet hy hem onder het beftier van den Scheep-

fchilder Simon de Vlieger , tot Amfterdam. Het is ons

leed dat wy niets weeten te fchryven van dien S. de Vlie-

ger % die waarfchijnlijk een. braaf Meeftcr is geweeft, de*

wijl
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wijl er gezcgt wort, dat hy eens een kondigen natuurlijk

Konftftuk had gefchüdert, verbeeldende het Haarlemmer
Meir, waar op men allerhande Scheepen door maikande-

ren zag zwieren in een labberkoelte* welk ftuk by alle

Konftkenners hooglijk wierr gepreezen.

Na dat IV. van den Velde zo ver in de Kon ft was gea-

vanceert , dat zijne Schilderyen voor geene Scheepstafe-

reeien behoefden te wijken , in tegendeel die voor het

grootfte gedeelte overtroffen, ontbood hem zijn Vader
om over te komen na Londen, een Stad daar de konft rij-

kelijk wort betaalt, en de Konftenaars wel gezien zijn by
de Grooten. Den Zoon gehoorzaamde 's Vaders bevel,

en ftak over naar Engelant, daar het den Oude zo wift

te beftellen , dat IV. van den Velde in dienft geraakte van

Karel den tweede, voor welke Majefteyt hy veel heer-

lijke Kon (tftukken heeft gefchüdert, als ook voor deszelfs

BroederJakob den tweede , dewelke noch in de Koninglij-

ke Lufthuyzen konnen gezien worden. Hy had een fchoo-

ne, doorfchijnende , en vrolijke fchilderwijze , zijne Schee-

pen zijn konftiglijk getêkenr, en wonderlijk gefchüdert,

de luchten flodderende en aanlokkelijk behandelt, en de

beeldjes zo wonderbaarlijk getoetft, dat zy fchijnen

te leeven en zich'te beweegen. Die beruchte Konftfchüder,

wiens wedergaa er niet ligt zalopdaagen, fchilderde even

naarftig tot in zijne hooge jaaren , en vergaderde een goed

kapitaal , dat na zijn overlijden overdaadiglijk verfpilt

wiert, binnen een korte tijd, door het tweede Huuwelijk

van Juffrouw van den Velde. Di& oude Totebel die zo
grijs was als een Eekhoorntje in de Winter, engeeneenen
tand meer had in haaren verfchrimpelden mond , verlief-

'de korts na de Dood van haaren verdienftigen Man opeen
Yrfche Vagabont, die zo arm en alzo gebrekkig was als

Job in zijn elende, doch min geduldig, die zy trouwde,

Tt %
'

en
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en die haar toen behandelde gelijk als alle die grijze gey-

le Gekkinnen, die jonge Mans aanflaan, verdienen be-

handelt de worden. Om kort te gaan den Yr hield Hoe-

ren en Paarden, en brogt in 't kort alle die penningen

^tzoek, waar over den konftrijken W. van den Velde zo

veele jaaren had geploegc om die te vergaaren.

Zijn Konterfytïel is gefchildert door den Ridder Gode-

fried Kneller , en in zwarte konft gebragt doorJan Smic,

een konftig Plaatfchraaper, en pronkt met de volgende eer-

tyrels.

Willem van den Velde j den Jonge , een Schilder van

Scheepen en van 'Zeegezigten j om zyne byzondere ervaa-

rendheyt in de Konft met een jaarlyks traktement befchoit'

ken , by Karel den tweede _, en by Jakob den tweede , Ko-

ningen van Groot Brittanje. Isgeftorven op den/esde Aprily

des jaars duyzent zevenhondert en zeven , oud vierenzeven-

tig jaaren.

FREDERIK MOUCHERON
Is geboren tot Embden, op het jaar duyzent feshon-

dert driendertig , en gaf al mee vroege blyken van zijn

zucht tot de adelijke Schilderkonft , derhalve bedelden

hem zijneOudersby AJjelyn , anders Krabbetje, naalvoo-

rens de Têkenkonft geleert te hebben, om onder deszelfs

opzigt onderweezen te worden in de Schilderkonft. Hy
vorderde zo merkelijk in korte jaaren, dat hy ondernam
om op zijn konft na Vrankrijk te reyzen, daar hy zich ver-

fcheyde achtereenvolgende jaaren ophielt, fchilderende

dag voor dag naarftiglijk na het leeven, en niets over-

flaande dat hem dienftig kon zijn in 't voortzetten van

zijn konft, zo in het tekenen van Boomen, Stammen,
Heefters , Kruyden , en al zulke Landfchapfchilders voor-

werpen. Dat verricht en zijne uuren zo wel befteetheb-

bende,
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bende, kwam hy afzakken na de bloeiende Koopftadvan
Amfterdam , alwaar hy zich neerzette, en-veelezogroo-
te als kleyne Konftftukken fchilderde, dewelke zijne ver-

dienden alom verkondigden.

Zijne Ürdonnantien waaren doorgaans gantfeh onge-
meen van verkiezing, en echter konltiglijk en natuurlijk
'tzamengefchikt. De Boomen op zijne tafereelen zijn op
een loffe, dartele, en fpartelende wijze getêkent en ge-
fchildertj en de Bladers aardiglijk door malkanderen ge-
flaagen , dewelke hy veelstij ds dee fpiegelen injde vlieten en
in de beeken die de beemden en de weyden onderfcheyden

$

de voorgronden waaren helder en krachtig, en de ver-

fchieten als door een dunne mift oflieffelijkemorgendaauw
overtrokken j alle welke konftige waarneemingen geen ge

-

i ringe welftant gaaven aan zijne Landfchappen.
Den groote Konftmaaier Adriaan van den Velde , heeft

;veele Konftftukjes van F. Moucheron geftofFeert met
beeldjes

_,
paardjes, koetjes en andere beekjes: doch de

(tukken die hy te Parijs fchilderde zijn meeftendeels ge-
ciert door den vermaarden Helmbreeker , die een wonder-

1 lijk groot Konftenaar was in het verbeelden van Italiaan-

fche Markten , Kwakzalvers, en diergelijke vrolijke voor-
' werpen.

Na dat de tijdrol van F. Moucheron was afgeloopen s

hieuw de Dood met zijn zeys den boom zijns leevens over-
hoop, op zijn vyftigftejaar, in het jaar duyzentfeshon-
dert fesentachentig.

PIETER GALLIS
Verfcheen op het Schouwburg des Weerelds, op hec

jaar duyzent feshondert drienckrtig. Hy was een braaf
Landfchapfchilder die eenige jaaren die Konft oeiFende

tot Enkhuyzen , van waar hy opbrak om hec bewint te.

Tt 3 aan-
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aanvaarden over de Bank van Leening , tot Hoorn ; wel

zo profytelijk, doch min loffelijk , alhoewel wy zulks niet

hart durven roepen. Echter bleef de liefde hem by voor

de Schilderkonft , als die in fpijt van dat Bankgewoel

echter dagelijks de penfeelen handelde, waardoor hy zo-

danig vorderde, dat hy niet alleenlijk Landfchappen,

maar ook Bloemen , Vrugten , Kruyden, en andere itille

leevens aardiglijk leerde fchilderen. Hy ley dit tijde-

lijk leeven af, in den jaare duyzent feshondert zevenen-

negencig, waarfchijnlijk om plaats te ruymen voor ande-

ren , want indien alle de Konftfchilders het leevens

touwtje te lang uytrekcen , zouden de aankomende jonge

Konftenaars geen zout in hun pap konnen overwinnen.

K
ANTHONY FRANS vander MEULEN

wam ter weerelt tot Bruflel, de Hoofdftad der Kuy-

kenseeters, op het jaar duyzent feshondert vieren-

dertig.
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dertig. Hy begaf zich al vroeg tot de Schilderkonft, en
was zo voorfpoedig in het leeren , dat hy noch piepjong
zijnde zijn Meefter, anders een braaf Schilder , kwam te

overtreffen. Na die tijd dreef hy op zijne eyge wieken,
en oeffende voorts zich zeiven zo gelukkiglijk, dat hy een

der befte Bataillefchilders wiert van deSpaanfche Neder-
landen. Doch hy bepaalde zijn konft niet alleenlijk in

het fchilderen van Batailles, maar hy penfeeide insgelijks

zeer fchoone Landfchappen, waar door zijnen roem niet

wiert beflootcn binnen den engen omtrek van Bruffel

,

maar ook overvloog tot het nabuurig Vrankrijk , dewijl

er eenige van zijne Konfttafereelen na Parijs waaren over-
gezonden.

Den Heer Colbert , eerfte Minifter van den Koning van
Vrankryk,Lodewijk den veertiende, kreeg zin in de Konft-
tafereelen vanden BrufTelfchcn Bataillefchilder, en liet hem
eenige (tukken fchilderen , dewelke hy eerft liet zien aan
's Konings Hoffchilder, Monfieur Ie Êrun> die zey, dat

die Schilder alle de vereyfehte bekwaamheden had om
zijn Majefteyt te dienen, waar op Colbert zulks den Ko-
ning te kennen gaf , die aanftonds beval dat men dien

Konftfchilder na Parijs zou opontbieden.

A. F. vander Meulen gehoorzaamde 's Konings verzoek,

en vertrok na Parijs, alwaar hy in deszelfs dienft trat,

op een jaarlijks penfioen van tweeduyzent kroonen, en
een fchoone wooning in de Gobelins, het Magazijn van
de koftelijkfte manufaktuurenj ook betaalde den Koning
hem zijne onkoften als hy het leger volgde. Hy is een

ooggetuyge geweeft van de voornaamfte Overwinningen
en Verooveringen van de Steden des Konings van Vrank-
rijk , waar van hy heerlijke ftukken heeft gemaakt , die uyt-

gaan in groote printen.Die Konftukken eieren noch hedens-

daags het Palcys van Marli , en het berucht Kafteel van

Ver-
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Verfaiiles. Ook heeft hy de eer gehad, dat den Koning Lo.

dcwijk den veertiende voor Gevader heeft gedaan over

een van zijne Dochters. Wat zegje, jonge Schilders,

is het niet de moeite waard dag en nacht te iludeeren, op

hoop van vroeg of laat een diergelijke ongemeene eer te

genieten ?

Ondertuffchen kwam zijne Huysvrouw te overlyden,

waar op aanftonds een Nicht van Monfieur ie Brun voor-

nam dien beruchten en geldwinnenden Weduwenaar op te

(nappen^ een konftje daar de Juffers zofijnopzijn, als de A-
rendonkfche Valkeniers die met den Uylen met de Lym-
ftang tobben. Die Paryfche Mademoifelle wift haarvoor-

neemen zo fijn te befteeken , en haar Oom den Hoffchil-

der fpeelde zo meefterlijk zijn rol in die Confpiratie,

dat den Schilder geen kans zag om die Wolfsklem teont-

fpringen ; te meer, door dien hy den haat van den Oom
vreesde, die hem maklijk een beentje kon zetten, enuyt

'sKonings dienft ftooten , zo dat hy ten laatften refol-

veerde dat hangyzer aan te trekken, meer uytintereft als

uyt een Arminiaanfche vrye Wil: maar den nachtuylzat

op het dak toen dat Huuwelijk wiert voltrokken. Die

nieuwe Pels bediende zich ten eerften op zijn Franfch

konftiglijk van haar voorrecht , en verrijkte zich by haar

leeven, want het geen zy by nacht droomde, moeft hy

haar by dag koopen of noch zo koftbaar , anders rookte

het by den Konftenaar dat hy niet kon zientefchilderen.

Dat leeven verdroot hem , waar door hy in een groote

droefgeeftigheyt verviel , en langs het graf die ruft ging

opzoeken j die hy binnen Parijs niet kon vinden. Hy
ftierf in de Goblins, op het jaar duyzent feshondert ne-

gentig, oud vyfenfeftig jaaren , en wiert ondergedompelt

te Parijs, in de Kerk van St. Hippolitus.

KOR-
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KORNELIS KIK
Is een Amfterdammer geweeft , die aldaar het eerfte licht

zag, op het jaar duyzent feshondert vyfendertig, en van
der jeugd af aan zich neffens zijn Vader, die een goed
Beeldhouwer was, in die konft oeffende. Daar benevens
fchilderde hy ook Beelden en Konterfytfels vry uytvoe-
riglijk , maar hy verliet dat beroep toen hy hoorde en zag
dat de Bloemftukken van den konftrijken Jan <David de

Heem zo hoog in prys fteygerden j derhalve viel hy ook
aan 't fchilderen van Bloemen en van V rugten, en hy
zou een goeden opgang hebben gemaakt, had eeneenige
feyl zijn Fortuyn niet gedwarsboomt. K. Kik waszoluy
als een Rysbergfche Voerman buyten Breda, die door-
gaans over een weg van acht uuren, feftien uuren lanter-

fant j ja fommige Natuurkundigen geloofden ronduyt,
dat indien men hem had opgeknoopt , hy zelfs te traag

zou geweeft zijn om te fpartelen. Als zijn vrienden hem
die eygenfchap der Ezels verweeten , gaf hy hun totand-
woort j ja j ja als ik eens een echte Vrouw kryg zal ik v/y-

tïger worden , dat is zo veelgezegt, als, ja ja, als ik eens

een vierendeel Opium inneem, zal ik den gantfehen nacht
door danflen en huppelen als een kalf in de maanefchijn.

Zijn bloedvrienden lieten er dan een eerlijk koppelarytje

onder loopen , en hielpen hem aan de Dochter van een
zekere Spaaroog, een Man die een Ampt had in de Bank
van Leening, vaftftellende dat denBloemfchildernu zou
gaan fpeelen met de Konftpenfeelen , gelijk als de Byle-
veldfche Weevers fchieten met hunnen fchietfpoelen 5

doch zy hadden hun rekening averegts opgeftelt. Alhoe-
wel Meefter Kik nu een Bloemtuyntje had opgedaan waar
in genoeg was te wieden , echter begeerde hy noch een huys
te hebben met een tuyn erachter, waardoor zijn Schoon-
Tweede Deel. jfv Vader
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Vader hem zijn eygen tuyn buyten de Sc. Arithony poort,

voorzien meteen fchoone wooning t
afftont, omhemaaa

het fchilderen te krygen. Maar korts daar aan moeft hy
die woonplaats verlaaten , des verhuysde hy na de Diemer
Meir, en zig aldaar pas neergezet hebbende , kreeg hy
de poppen in 't hoofd en verreysde na Loenen , en van
Loenen keerde hy op nieuws naar Amfterdam. Datgefta-

dig verhuyzen verdroot de Dood , die voet by ftek houd,
des gaf hy Kornelis Kik een knip , die daar op de Bloe-

men adieu zey, en iets dieper ging woonen als zijne tulp-

bollen, of dubbelde Hyacintheii.

KORNELIS BRIZE
Was een braaf Schilder van HarnafTen, Stormmutfen,

Zwaarden , en al zulke Krygsmans Zomerkleeders ; be-

nevens allerhande andere ftilleevens, als blijkt uytdege-
fchilderdc brieven en papieren op de Threfory van het Am-
fterdams Raadhuys , waar op den weergaaloozen Dichter

J. v. Vondel dit onderftaande vaars heeft gemaakt.

Men riep , de Drukkonft en de Schryfkonft zal ver-

wild'ren

N u Holland ons verliet 't gebruyk vanFranfch papier.

Ontflaa uw van dees zorg, fprak Amftels Threforier:

Brizê beftelt papier als hy zich zet tot fchild'ren.

Bezie dat Tafereel : wat ziet ghy daar om hoog ?

Papieren, Bul, en Brief: of fchyn bedriegt ons oog.

N. BLEKERS
Was een Haarlems Kind, een kondig Beeidenfchilder.

Den voorgemelde Poëet, J.v. Vondel, gedenkt een paar

Hukken van dien Konftenaar; eene triomfeerende Venus,
die
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die hy had gefchildert voor zijn Hoogheyt, den Prins

van Oranje; en eene Danaê, gepenfeelc voorden Heere
van Halteren , Baljuw van Kennemerlant , over welke
laatfte fchildery hy zich aldus laathooren.

Dees naakte kan een God bekooren

,

»

En 't godlyk goud haar hart en oog.

Hoe vlamtze op 't goud, dat van om hoog
Door 't kopren dak van 's Vaders tooren

Gedroopen komt in haaren fchoot

!

Wat moogen toch de blinde menfchen
Zo blind om fchoone kinders wenfchen!

De fchoonheyt is in laft en noot.

Wat fluyt geen goude fleutel open ?

De fnoepluft vreeft geen fcherpe wacht,
Metaale poort , noch diepe gracht.

Hy komt van boven ingefloopen

,

Maar vint er niets dan verf en doek,

En zy een fchyn van roode fchyven

:

Zo laat de Maagd den handel dryven,

Zo valt de Kond een God te kloek.

PRANS POST
Is ook een Haarlemmer geweeft, een fraai Landfchap-

fchilder , die bekent wiert by den Prins Maurits die dat

fchoone huys in 'sGravenhage heeft doen bouwen, dat

eenige jaaren geleden zo deerlyk door de alvernielende

vlammen is vernielt, en uyt deszelfs affche, doch niet

met de voorige luyfter, is opgereezen. Die Vorft de be-

kwaamheyt van F. *Poft ziende , nam hem mee na de

Weftindien , daar hy zich verfcheyde achtereenvolgende

jaaren ophielt, om een onnoemelyk getal Landgezigten

na het leeven te tekenen en te fchilderen. Hy kwam met

Vv 2 dien
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FRANS van MIERIS,

je Flonkerftar aan den HemelvandeGodesderSchil-
derkonft , komt thans aanftappen op het adelyk

chouwburg der Konftfchilders met heldenfchreeden, als

lie wel in het voorfte gelit mag gaan van dieHofguardes,
lewyl er voor of na niemant is geweeft die hem heeft kon -

nen evenuaaren in zyne ongemeene en konftige fchilder-

jwyze. Op den tiende van de Grasmaand, des jaars duy-
zent feshondert vyfendertig, verfcheen onze beruchte .F.

v. Mieris op deeze ondermaanfche weerelt, zynde zyne
ouders fatfoenlyke Borgerluyden , want zyn Vader jan
iaftiaanfz. van Mieris 5 was een Goudfmid en Diamant-
lyper, twee eerlyke en niet min voordeelige beroepen.

Den goede Man poogde zynen Zoon indietweekonften
;op te trekken^ doch hygafalbytydsblyken, dathy was

' Vv 3 " opge:
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opgewiegt voor een adelyker Konft , als die de müuren

van zijn Vaders werkhuys , zo ver als hy kon rcyken,

befchetfte met Beelden en Dieren,en dat zo geeftrijk dat alle

de Konftenaarsgezamentlijkgetuygden, dat er een Konft-

fchilder (lak 'm dien jongen Kabouter, waar door zijn Va-

der begon over te hellen om hem te beftellen by een braaf

Meefter. Hy gaf hem dan over aan het onderwijs van 1

Abraham Torenvliet, een vermaart Glasfchryver enTê-
kenmeefter in die Eeuw , onder wiens opzigt hy zo mer-

kelijk vorderde binnen een korten tijd , dat den Vader
befloot hem geheelijk op te offeren aan de Schilder-

konft.

Hy wiert naderhant beftelt by den beruchten Gerard

Douw , die zig zo voldaan betoonde over zijn y ver en leer-

zucht, dat hy hem dikmaals noemde, den Prins van zijne

Leerlingen, en er byvoegde, dat hy ze alle de kroon van het
j

hoofd zou fteeken. Van daar bedelde hem zijn Vader

by den Konftfchilder AdriaanvandenTempel, omdeszelfs

kloeke behandeling van 'tpenfeel teleeren: doch Af/>r/.rl

meer geneygt tot het uytvoerig fchilderen, keerde weder

tot het onderwijs van den grooten Konftenaar Gerard

Tiouwy en na eenige tijd aldaar gefchildert re hebben,

raaden hem zijne vrienden van de Konft by zich zei ven

te oeffenen , welken raad hy volgde, en ookzogelukkig-

lijk uytviel, dat alles wat hy penfeelde van dat ogenblik

af wiert ontfangen met opene armen. Onder zijne voor-

naam fte Begonftigers waaren de Heeren Vreedenburg,

Gerards, en den Hoogleeraar Silvius, welke laatfte Heer
dikmaals aan den jongen Konftfchilder verzogt., om alles

het geene hy fchilderde te moogen hebben , of ten min-

iten het te moogen naaften voor de hoogfte prijs die er

iemant voor zou komen te bieden. Dat vriendelijk en pro-

fijtelijk verzoek Jpoorde F. Mieris aan ommeer enmeer
zijn
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zijn uyterfte vlijt aan te wenden-, en zijn konftvuur be-

gon lichter lage te branden, toen hy door de voorfpraak
van den gemelden Hooghleeraar de gelegendheyr kreeg
om een Konftftukje te fchilderen voor den Aartshartog

,

waar op hy ordonneerde een fchoon Vrouwtje , (taande

in een zydeftoffen winkel , en eenige ftoffen bedingen-
de., onderwijl dat een Ruyter nevens haar (taande, meer
op haar fchoonheyt, als op de zydeftoffen fcheen te gluu-
ren. Den Aartshartog was zo voldaan over dat liefelijk

Konfttafereeltje ., dat hy aan den konftrijken Schilder daar
voor liet geeven duyzent guldens, met aanbieding^ in-

dien hy wilde overkomen aan het WeenerHof, hyzijn
Konft rijkelijk zou betaalen, en hem daar en boven een
jaarlyks penfioen toeleggen van duyzent Ryksdaaldersj
doch den Konftfchilder bedankte den Aartshartog voor
Idie gonft, onder het voorwendfel dat zyne Huysvrouw
idaar toe niet konde refol veeren.

Hy fchilderde nu en dan ook wel een kaerslichtftukje,

onder dewelke er een alom is bekent dat een flaapent

F' Vrouwtje verheelt , bevangen door den drank, en met
: een waterpot wort bekranft by een Spotter. Dat (tukje
1

is door den konftryken Graveerder Hendrik Bary bc-
™ valliglyk in print gebragt, en door K. Pierfon geciert
lïï met dit vaersje.

NT
* Hier leent Bary de hand aan Mieris grooten geeft:

,

Dus kan het Konings woord 't gezigt als doorens
raaken

,

De Dronkenfchap befpot zich zelven altyds 't meeft,

Hoewelze' op anderen haar overlaft wil braaken.

Ontrent die tyd Konterfytc hy Mevrouw Paats., de
Huys-

t ProYcrb.20*v.ia

301
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Huysvrouw van den Heere Kornelis Paats , op welk

konftftukje hy alle zyne krachten infpande, dewyl dien

Heer in zyn eerfte jeugd by hem had leeren tekenen en

fchilderen. Dat konterfytfeltje wort by alle Kon ftkenners

vooreen van zyne uytmuntendfte Konftftukjes gefchat,voor

het welke dikmaals een aanmerkelykefommegelds is gebo-

den* doch den Zoon van den voornoemden Heer,den Heere

Willem Paats, heeft er nooit van begeeren je fcheyden.

Den voorgemelde Heer Kornelis Paats liet hem noch aan

zyn huys een Konfttafereeltje of Kabinetftukje maaken,

waar op den konftryken Frans een jong Juffertje leggen-

de in een flaauwte had geordonneert , benevens een Ge-

neesheer en een fchreyende oude Matrone. Den Groot

Hartog van Toskanen heeft meer dan eens drie duyzent

guldens laaten bieden voor dat Konftjuweel , doch te

vergeefs j ook zou die vervoering een groot verlies zyn

geweeft voor de Stad Leyden., dewyl dat heerlyk Konft-

ftukje als een onnavolglyk wonder wort gefchat byalle

Kenftkenners.

Die groote Konftenaar genoot de eer dat den Groot
Hartog van Toskanen hem met zyn bezoek vereerde tot

Leyden, en eenige konftftukjes ziende die begonnen, die

ten halven, of voor het meefte deel voltooit waaren, ver-

zogt hy F. Mieris om een tafereeltje dat hem wonderlyk

beviel voor hem te voltooyen , onder belofte vaneen Vor.

ftelyke belooning, het welk hy beloofde te zullen doen,

en ook op het fpoedigfte opfchilderde. Op dat Konft-

ftukje had hy een gezelfchap vanJuffers geordonneert, op

den voorgrond ftont een Dame met een Luytindehand,
die opgeftaan fcheen te zyn uyt een met groen fluweel

bekleede leuningftoelj nevens dezelve zag men een twee-

de Juffer geciert in een met wit bont gevoert purper flu-

weele nachtmanteltje , en daar onder een witte fatyne rok,

hou-
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1

houdende in haar rechterhand een Wynroemer die zy aan

j
haar mond fchynt te brengen, onderwyldateen Laquey

, met een zilver fchenkbord in de hand na den leegen roe-

mer fchynt te wachten: tegens over die Juffers had hy
een fraai Heer gepenfeelt , omhangen met een zwart flu-

, weele mantel , nevens hem ftont een met een koftelyk ta-

felkleed bedekte tafel , en daar op een fchotel met konii-

tuuren, waar by een aardig Aapje zat dat daar van fcheea

H te fnoepen j half verborgen onder een opgefchoove zyde
gordyn, waarachter zich een ruyme en prachtige Galle-

ry vertoonde, en in dezelve een Heer en Juffer die vrien-

\ delyk tegens malkanderen (tonden te praaten.Elk be ld was
tin 'tbyzonder op het konftigft geftelt, de tronien waa-

lren bevallig, de handen zo gracieus als die van den Rid-

I der Anthony van 'Dyk, en de fluweele en zyde ftoffen,

f
hét bont en het zilverwerk, zo natuurlykgefchildert, dat

zy de proef konden uyt houden tegens het leeven. Den
Groot Hartog was 20 voldaan over dat heerlyk Kabinet-

ftukje, dat hy den Konftfchilder daar voor dee tellen duy-
zent Ryksdaalders. Echter beweerenfommigeKonftken-
ners dat den Hartog van Nieuwburg het alderfchoonfte

(tukje van dien grooten Man heeft gehad 5 doch wat daar

van is zullen wy ons wel wachten te vonniiïen.

Wy hebben onlangs by den Heer Koenraat van Ryp
een zeer konftig ftukje van F. Mieris gezien, zyndeeen
Vrouwenbeeldje tot de knien toe, gekleed in het witSa-
tyn , de borft en de mouwen geciert met roode linten ,

en vorders verrykt met paerlen , welk konfttafereeltje mee
aarheyt den naam verdient van een heerlyk Kabinet-

ukje. Noch hebben wy by den Heer Defoubrie een zeer

fchoon konfttafereeltje gezien van dien Konftfchilder,
dat de Heylige Familie verbeelde , heerlyk gefchildert

,

en waar by deszelfs Zoon, een verdienftig Konftenaar,

Tweede Deel, Xx het
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het kindje Jefus heeft gefchildert, dat waarlyk fraai is,

doch echter te kort fchiet by de konft van den Vader.

Ook fchilderde hy noch voor den Groot Hartog van

Toskanen zyn eygen Konterfytfelleevensgroote, dat een

kleyn ftukje aantoonde, waar op hy een Juffer had geor<

donneert fpeelende op een Klavecymbel, benevens een

oud Mannetje dat haar kwanzuys onderwees. Dat Kon-

terfytfel was zo krachtig, rond, en vleesachtig gefchil- .,

dert, dat het geen Schildery fcheen te zyn maar hetlee-
j,

ven. Doch hy kreeg een flegte belooning , dewyl hy
yi

iets had geweygert aan een Hoveling die des Groot Har- ^

togs gonlt bezat, die het zo loflyk wift tebefteeken, dat |

den Schilder niet alleenlyk geen belooning kreeg voordat
[

heerlyk Konterfytfel , maar hem noch daarenboven zo
\,

fchelmachtig benadeelde, dat hy 't zedert voor den Groot

Hartog niet meer fchilderde.

F. v. Mieris was een byzonder vriend van den kluchri-

gen Jan Steen , zynde hy zo verzot op dien geeftryken

Konftfchilder, als een Minnaar van zyn eerfte Wambes
verzot is op Mamas mooye Kamenier, zo dat zy noch

grooter kaaren waaren als de twee befaamde vrienden der

aaloudheyt , Pylades en Oreftes. Ook was den beruchte

Mieris een trouw klant van J. Steen, toen die een kroegje

had opgezet, en hy mankeerde zelden van hem tegens

het vallen van den avond te bezoeken, als wanneer zy

te zamen broederlyk teerden en fmeerden, en ook by ge-

val wel eens een nachtje overzaaten.

Eyndelyk wees hy ons den weg die alle de Nakome-
lingen Adams vroeg ofte laat zullen betreeden, enhyley
het geen fterfïelyk aan hem was neder, op den twaalf-

de van de Lentemaand, op het jaar duyzent feshondert

eenentachtjg , oud fesenveertigjaaren. Den braave Dichter

Kafper Brant beftak zynlykbus met de volgende regelen*

Sta'
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Sta wandelaar, dit 's Mieris graf,

Den Fenix zynen Konftgenooten >,

Die beelden fpraak en leeven gaf,

Leyt zonder leeven hier beflooten$

Doch zyne konft, het eelfte deel,

Leeft in zyn Zoonen, en penfeel.

Hy liet twee Zoonen na Johan en Willem Mieris } die

hy beyden had opgetrokken in de adelyke Schilderkonft.

Johan Mieris reysde na Romen , en kwam aldaar te der-

ven* maar Willem Mieris leeft noch en woont tot Ley-

den, is een braaf Konftfchilder, die naarftiglyk de voet-

flappen zyns beruchten Vaders navolgt in de Schilder-

konft 5 en wiens leeven wy op zyn toerbeurt zullen ver-

handelen.

Fuart f"f

JAN STEEN
Is

geboren tot Leyden , in den jaare duyzent feshon-

dert fesendertig, en heeft zich alom berucht gemaakt
Xx 2 in
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in de Nederlanden, beyde door zyn geeftryke Schilder-

konft , en door zyne oubollige leevenswyze. Zyn Va-
ders naam was Havik Janfze Steen , een Brouwer tot

Leyden, die gewaarfchouwt zynde dat er geeft ftak in

den Jongen, (zelfs kon Havik zo diep niet zien) zo
beftelde hy hem eerft by Knuffer, tot Uytrecht, van
daar geraakte hy by den kluchtigen Schilder Adriaan
van Oftade , tot Haarlem , en van daar vloog hy over na

den Landfchapfchildery^/; vanGoqyen , na 'sGravenha-

ge, kwanfuys om eenige handeling van het Landfchap-

fchilderen te leeren, maar in der waarheytom by Grietje

de Dochter van dien Schilder te komen , die hy reeds

tot Leyden had gekent , en hy ftelde het zo, dat hy al-

daar met er woon in huys geraakte, daar hy een kluch-

tig fpel zal fpeelen.

Zo dra had J. Steen geen poft gevat in het huys van

J. v. Gooyen, of hy wift zich in 's Meeftersgonft te vlyen

door zyn vrolyk humeur, die hem meeftentydsalshy het

fchilderen ftaakte meenam na de Herberg, om een glaasje

te drinken en wat te praaten. Den jongen Schilder die

insgelyk zeer erkennende was beminde zyn Meeftervan's

gelyken, maar van een bloedryke gefteltenis zynde,kreeg hy

noch grootcr zin in deszelfs Dochter, Grietje van Gooyeo,

die hy zo natuurlyk vryde, en zo hartiglyk behandelde,

dat haare rokjes begonnen te daalen van achteren, namaa*
te dat zy opreezen van vooren. Grietje gevoelende dat het

bcflag zo heerlyk oprees, porde Jan 'celkens aan dat hy

eens zuyver zou opbiegten tegens haar Vader, enookte-

gens zyne Ouders, op dat zy 'tzamen mogten trouwen,

eer dat de overrype noot van zelve uyt de bolfters kwam
te rollen ,en zy een fehande te verftrekken aan geheel 's Gra-

verhage. Jan Steen fcheen in de beginne vry doof te zyn

voor die Predikatie , en hy rekte het touwtje van uytftel

zo
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zo lang als 't eenigzins was te rekken ; doch eyndelyk
nam hy een mannelyk befluyt , en hy greep zyn Mecfter

by de knoopen van zyn Wambes onder het gaan na de
Herberg, tegens den welken hy al lacghende zey } Wil
ik je eens wat nieuws vertellen, Meefter , daar je van zult

flaan te kyken als ofje het te Keulen boorde onweeren ? En
wat is dat j Jan broer? repliceerde Jan van Goyen, die

zo nieuwsgierig was als een Stads Vroedvrouw, waarop
den Leerling vervolgde } Grietje moet eerftdaags kraamen.

Hetmogt de T)uy**lj datikzofpreekj hervatte van Goyen,
maar weet je dat ook? Wel ja j herhaalde Jan Steen op
den zelven toon , zou ik het niet weeten , 'Papa , ik heb

't zelfs toegeftelt 3 en denk 'er ook mee te trouwen, Datlaat-

fle woord maakte het pleydooi goed , en Jan van Goyen
die wel wift dat gedaane zaaken geen keer hebben, was
bly dat Grietjes eertje verbetert, en zyeenen echten Jan
tuuchen haare bouten.zou krygen, eer dat de Nootemus-
kaat kwam te dupliceeren , derhalve verzogt, bad en or-

donneerde hy Jan Steen, van die welgelukte Operatie aan

Grietje gedaan, aan zyne Ouders perfooneelyk te gaan ver-

kondigen, op dat het aanftaande Huuwelyk met alle eer

en order mogt gefolemnifeert worden; welke voorwaarde

Jan blymoediglyk zonder pen of inkt ondertekende , en
daar op gingen den toekomende Schoonvader en Schoon-
zoon een pintje zitten kluyven op het goed fucces.

's Anderendaags vertrok Jan Steen met de eerfte trek-

fchuyt van den Haagh op Leyden, euzey vrymoediglyk
tegens den ouden Havik, zyn Vader; Dat hy voornee-

mens was om zich te begeeven in denheyligenftaat des Huu-
welyks. Den gryze Brouwer zette een wapenkreet op, op die

eerfte tyding, doch nadat de hevigfte buyen van zyn ge-

moedsonweer een weynigwaarenoverged reeven , vroeg hy
hem raet een vriendelyker accent 5 Ofhy wel wijl wat 'er

Xx 3 in
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in het trouwen /lak, en met wat beroep dat hy de koft docht

te winnen? Jan die by ondervinding wiftdatden bot ver-

galt en het mosje gefrikafleert was, antwoordej 'Dat weet

ik niet j maar ik weet wel dat het niet te vroeg is om te

trouwen. Dit gezegt hebbende maakte hy een aanvang

met zijn Requeft ernftiglijk te bepleyten , en hy was zo

welfpreekent op dat kapittel, dat den ouden Havik Janfzen

na den Zoon begon te luyfteren, en ten laatften aan Jan
beloofde > Van by gelegendheyt 'er eens aan te zullen denken*

en na een braave Tas om te zien. DochJan , die van naby

wift dat zijn lieve Margariet geen uytftel kon veelen,

liet den Aap uyt de mouw kyken ; en repliceerde; Die

moeite van denken heb ik reeds op my genomen ., Vader Ha-

vik , ik heb een oog en ook iets anders geworpen op Grietje

van Goyen 3 de Dochter van myn Meefier, een Meyd als

melk en room , en zo vruchtbaar dat zy reeds vier maan*

den op de ley der Vermeenigvuldigmg voor uyt heeft j zonder

dat wy ons eens met deplegtigheyt des Huuwelyks hebben wil-

len bekreunen. Den Vader ziende dat zijn Zoon Jan het

werk niet op een krabbelvuylftje had laaten afloopen,

maar fcherp getrokken en het fpel verhoetelt had , begon

dingtaal te fpreeken , en vroeg ; En wat zal uw Meefler

mee ten Huuwelyk geeven aan zyn 'Dochter ? Dat zal zich

heel welfchikken, andwoorde hy wel getrooft, want myn

Meefler zit ''er breed in , en heeft al vry wat by te zetten.

Dat zey den Schalk om dat Jan van Goyen een zwaarly-

vig Man wasj doch die voor de reft een Schilders kapi-

taal bezat, een geruft gemoed en een dozijn penfeelen,

benevens Pi&uras toebehooren. Om kort te gaan, den

ouden Havik Janfzen gaf tien duyzent guldens mee ten

Huuwelijk aan Jan Steen, en zette hem ineenBrouwery

tot Delft, en J. van Goyen zette zijn Griet uyt met een

Bruydfchat van goede woorden en van rijke beloften, en

daar
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daar mee wiert het jonge paar vaftgeklonken , en alle de
wonden bleeven gezalfc.

Zo dra als Jan nu Brouwers baas was, en de handeling
van het geld had, ginghy nahetWijnhuysomeenpintje,
onderwijl dat Mejuffrouw Griet, die een makke Moeren
een tamme Duyf was , op geen Huyshouding nog Kan-
toor pafte, waar door het alles van den Berg neer waards
liep. Daar by wiert 'er geen Schuldboek gehouden, maar
alle de Bieren op den borg gehaalt, wierden met een
Boere krytje op de Ley of op een houtedeuropgetêkent,
waar door het eens kwam te gebeuren , dat hy over het

fluyken aangehaalt zijnde , den Pachter die de boeken vor-

derde op de Ley wiert geweezen, waar uytgeen menfch
wift te komen , ja Margareta Steen zelve niet, die ge-

woon was aanftonds het aangetekende te vergeeten. Ech-
(ter eyfchte den Pachter een zwaare boete, waar over Jan
eens hartiglijk lacghte, als die wel wift dat den Keyzer
zijn recht verlieft by de onvermoogendenj doch den ou-
den Havik Janfzen maakte het zoetjes af, Jan wiert wak-
ker over den hekel gehaalt, Griet liep zo wat door de
droppels der vermaaning door , en daar op ftelde men de
Brouwery op nieuws in ftaat, en J. Steen begon van meet
af aan te Brouwen.
Maar die Kermis vreugde duurde geen halve Eeuw,

want Jan ging zijn ouden gang, en kogt voor zijn pen-
ningen Wijn in ftee van Mout of Graanen, zo dat den
rook en het water fcheppen in de Brouwery dood liep

,

sn alles zo ftil ftond als een Neurenburfche Pop wiens
raders zijn afgeioopen. Zijn beminde Griet nam daar op
len frilftaanden Brouwer eens onderhanden , en fprak$

Myn lieve Jan , de neering verlooft hoe langs hoe meer j

daar is noch Bier noch Vaatwerk , en fas zo veeIGraan om
er een Deventer koek van te bakken 3 hoe zaldat afloopen!

. ommen
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emmers is het uw pligt de Brouwery leevende te houden,

Den ontmouten Brouwer ftont een poos te kyken , en ver-

troofte toen de zwaarmoedige Griet, zeggende } T)at hy

het middel had uytgevonden om de Brouwery leevende te hou-

den , en dat hy zulks noch dten zelven dag zou aantoonen.

Daar op ftoof Jan Steen na de Markt, na alvoorens de

Knegts belaft te hebben om den grootften Ketel vol wa-

ter te putten , en hy kogt een party leevende Endvo-
gels, liet toen de reft van de Mout in dien Kecel ftorten,

en de Vogels 'er in zwemmen, die zulks ongewoon als

dol af en aan door de Brouwery begonnen te vliegen, en

zo een getier maakten dat 'er zijn Vrouw op aan kwam
zetten , die hy de Vogels aanwees met deeze woorden *

Wat dunkje j Lieffte , is 'er nu geen leeven in de Brouwery}

waar over Grietje eens begon telacghen, onderwijl dat

Jan ^er ook niet over ftont te fchreyen.

Toen het nu alles OP op was, viel Jan Steen aan het

fchildcren, zijnde het eerfte Stuk dat hy fchilderde het

zinnebeelt van een bedurvc Huyshouding, een Stuk gee-

ftig van Ordonnantie en konftiglijk gepenfeelt. Het Ver-

trek was zo ordentlijk opgefchikt als een fpaanfche Kor-
tegaarde, den Hond flabdeindepot, de Kat teeg met het

fpek op de loop, de Kinders buytelden op de vloer on-

der malkanderen als zo veele jonge Welpen , MoerGrietjc

zat in een Leuningftoel dat fpel maklijk aan te kyken,

Jan Steen had 'er zich zelven op gekonterfyt met een

Wynroemer in de vuyft, den Aap was werkelijk bezig

om het ftaande Orlogie op te winden , en de potten en

pannen zwirrelden langs de grond in ftukken en in brok-

ken.

Ontrent die tijd ftierf den ouden Havik Janfzen , cp

het jaar duyzent fes hondert negen en feftig, en zijn Zoon
Jan Steen erfde een huys tot Leyden, waar door hy zijn

woo-
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wooning opbrak en zich in die Stad ter neer zette, om
aldaar een nieuwe rol te beginnen.

Jan Steen rechte een Herberg of liever een kroegje op,

ley Wijn en Bier in, ftak een krans uyt, en fchilderde

een beeldje op zijn uythangbort dat de Vreede verbeelde,

en een ülyfkransje had gevat. Hy kreeg neering genoeg,
maar de betaaling was niet al te prompt, zijnde het meeft
alle geldelooze Schilders die hem kwamen bezoeken.
Frans van Mieris _, Ary de Vois _, Quiring , Breekelekampy

en Jan Lievenfz> waaren zijn dagelijkfche klanten, die

hem wel zo by nacht als by dag kwamen bezoeken, want
hy floot nooit zijn deur tot een bewijs van een geruft ge-

moet, ook had hy zo min
t
te verliezen als den Tapijt-

fchilder Broeder bon Homme. Als nu de Vaaten en FlerTen

waaren uyrgepooit, en dat zijn Zoon Kees hem hadge-
waarfchouwt dat 'er zo veel drank in zijn kelder logeer-

de, als ^er noch hedensdaags onderfcheyde Wijnen be-

ruften in het kurkdroog Pakhuys van het PaduaansA//-
chieltje de Groot , dan liet hy den krans inhaalen , en hy
ving aan te fchilderen. Zo dra als er een paar (tukjes waa-
ren opgefchildert , vaardigde hy Kees daar mee afna den
Wijnkooper en na den Brouwer, die hem dan op nieuws
van het een en het ander verzaagen, waar op dan den
Krans weer uyt, en het afgezakt Schildersrot op de been
geraakte, dat hem dan zo lang by bleef als 'er een drop-
pel vocht op te zuygen was in zijn kannen en pinten.

Uyt een (taaltje zal blyken dat de Keuken en de Kelder
van Jan Steen zo wel niet gevi&ualieert waaren als het

Heeren Logement aan het Y, of als den leggende Goude
Leeuw binnen 's Gravenhage.
Den voornoemde Jan Lievenfze kwam op een ze-

kere nacht ontrent twaalf uuren aandonderen in het
,Kafteel van Jan Steen , en dewijl de deur op de klink

Tweede Deel. Ty ftont,
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(tont, na ouder gewoonte 3 trat hyfa?tsfacon binnen. Wh
is daar? vroeg Jan Steen die uyt zijn flaap fchoot door

het dommelen , en Jan Lievenjze, die een fchoone knip

weg had, andwoorde min ofte meer lifpendej Ik ben het',

Broer lieve _, die uw kom vergaften op een koppel lekkere

Kuykens ',:

beeftjes zo vet als Bronswyker Mom , zo blank

als gewreeven Schulpwit 3 en zo mals als de boutenvaneen

Fefant. Zyn ze gebraaden of gezooden? herhaalde J^«
Steen, en Jan Lïevenfze repliceerde} Neen, Koningvan

de weerelt , ze zyn raauw , maar ik heb aan ver/cheyde

Hoven gewoont 3 en aldaar de Koks de konft der Kookery

afgezien 3 des bid ik uw van te willen opftaan , en ik zalje

een proefie van myn bekwaamheden laaten kyken. Den vroo-

me Jan die zeer gezeggelijk was verrees, ftak de lamp

aan, en riep zijn eerftgeboren zoon Kees op, en beval

hem die gewoon was voor Meyd te fpeelen een vuurtje

aan te leggen , en dat zo fchielyk als hy kon te doen

vlammen. Kees gehoorzaamde }
s Vaders bevel, docli

daar ontbraaken noch veele ingrediënten aan de weereld-

fche gelukzaligheeden dier Konftfchilders, en daar in (ha-

ken uyt boven de mindere nootwendigheden y Wijn en

Tabak, derhalven maatigde zig Jan Steen een Vaderlij-

ke authoriteyt aan , en beval aan Kees, zonder eens te

willen acht Haan op des zoons Ongewilligheytj Van

fluks op zyn hoeven te draaven na den Wynkooper Goskens

,

om hem nog eens voor de laatjle maal te willengerieven met

een paar kannekes Wyn 3 .
op belofte van hem behoorlyk te

zullen betaaien in Schilderyen , en, van datgeobtineert heb*

bende zig, zonder zig ergens mee op te houden te fpoeden

na*Geertje van der Laan, met een demoedig verzoek, van

hem noch voor een enkelde reys te begenadigen met den ont-

fangjl van een halve fluyver Blaadjes tabak , beneffens een

koppel korte pypjes > behovende hy, uyt den naam zynsVa-
dersj
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der5 j Jan Steen , van dien byzonderen dïenft dankelyk te

willen erkennenj op y ende by alle voorvallendegelegendhéden.

Onderwijl dat Kees die twee wichtige Kommiffies waar-

nam , was Jan Lievenjhe niet onledig , die zijn Kuykent-
jes openfpoude , met peper en zout beftrooide, en op
den geeftropieerden roofter ley, die hy eerft behoorlijk

van onder den Turfmollem , waar onder Jan Steen die

tegens de hongerige roeften verzorgde, had opgebaggert,

en fchoon gekuyft met een half geglomme turf, terwijl

Jan een fausje uyt boter., peper, moftaart en azyn pre-

pareerde, en daarop ging dat paar, zodraalsdeBeeftjes

aan de buyten zy zwart gebrant, en aan de binnen zy half

gaar waaren, zo fmaakelijk zitten kluyven, dat den Af-

gezant Kornelis niet anders in de aarde fchotel vond, als

anderhalve kop en drie pikzwarte pooten, toen by met
de vloot van Wijn en Tabak gelukkiglijk wederkeerde.

Die twee Kannekes en dat briefje Tabak wierden onder
een zeedekundig diskoers tuflchen dat paar nachtravens

geconfumeert , en tegens den ochtendftont gingen Jan
Steen en Jan Lievenfze een luchtje raapen buyten de Koe-
poort , om langs die oeifening de kooking des Maags te

beverderen.

Maar die op de voorzienigheyt fteunende Losheyt,

van te gaan flaapen met de deur op de klink , gelijk als

de ftadspoorten van de Weftfaalfche Landfteedjes , brak

Jan Steen echter eens zuur op , dewijl op een zekere nacht

alle de kleeders der kinders, beneffens de zijne, en het

geen noch het flimfte was, alle zijne onderhanden heb-

bende Schilderyen wierden geftoolen. Jan die gewoon
was by zijn Jongens opgewekt te worden, ley geruft te

wachten na de Lazaruskleppen van hun tongen, dochnie-

mant hoorende noch ziende fchreeuwde hy uyt al zijn

macht 5 Sa Jongens op op j en leg het vuur aan. DieKabou-
Ty % ters
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ters beantwoorden dat bevel met eene Adamietfche wey-
gering, en repliceerden, dat zy naakt waaren en geen

£leeders konden vinden. Fluks vloog Papa Steen over end,

en tafte na zijn broek, doch die was verdweenen , be-

neffens de andere toebehoortens , waar door den naakte

Jan een van zijn naakteJongens zondnaden Kok, Gom-
mert Buur, die hem zo veel byzette als hy kon nuffen,

tot dat Jan aan neef Rynsburg van dat ongelukkig ge-

val had verflag gedaan , die den beroofden Jan neef en

zijne onrpluymde Kuykens door een Laken-en StofFen-

winkel liet rollen , waar door Papa en zijn krooft te voor-

fchijn kwamen als zo veele herboorene zonnevogels, by
Plinius gedoopt Fenixen.

Doch het alderkluchtigfte in die Hiftorie was, dat 'er

een zeker Geneesheer gemeenzaamlijk verkeerde aan het

huysje van Jan Steen, wiens Broeder beticht wiert van

eenmaal de behulpzaame hand te hebben geleent aan het

afloopen van een Schip, en na welke Geneesheer Jan (om-

tijds eens fchilderde. Het vermoeden van Jan viel fluks

op dien Chimift, die zo geldig zijnde als een Kerkmu-
ziekant, niet tegoed was , zohethemtoefcheen, om een

Schilder te befteelen. Dien Efculaap kwam zo dra niet

aan de gepionderde Heerlijkheyt van Jan Steen, om vol-

gens fchuldige pHgt by hem den rouw tebeklaagen, over

het ontijdig verlies van zijn, kleeders, of Ja» Steen ver-

welkomde hem met de knyf in de vuyft, en gilde 5 O
^Dieve krooft ! Zeeroover ! vervloekte Boukanier ! komje eens

befpieden of
y
er noch iets is overgebleeven vanjegading3 om

na den dooier ook de fchaaien weg te Jleepen} Te vergeefs

ftaat 'er niet gefchreeven _, dat ter plaatze daar het Aas legt

de Arenden zullen vergaderen , maar ik zaVer in voorzien,

/paar den Hemel my het leeven, DenonfchuldigeDoktoor

nam het hulpmiddel van een tijdige vlugt in den arm

,

bevreeft
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bevreeft dat hy anders voor zig zelven zou hebben moe-
ten praktifeeren > en Jan Steen verbleef altoos by die be-

vatting , dat hy door de Geneeskunde en door niemant
anders was beftoolen.

Korts daar aan kwam de makke Juffrouw Margareta
Steen, geboren van Gooyen } te fterven, waar op de
huyshouding hoe langs hoe meer in 't riet liepen verflim-

merde , zijnde Jan Steen op niets meer bedacht dan om
de Schuldeyflchers af te zetten met een praatje. Nu
gebeurde het eens dat Meefter Jan een pijpje zat teroo-

ken in zijn zomerhuysje, dat by na zo ruym van omtrek
was als eenblikke Papegaayskooi , verzelt meteenHeer-
fchap die hem fomtijds een Schilders leening , een paar

dozijn fchellingen, verftrekte by vervroeging op het een

of op het ander onderhanden zijnde fchilderytje. Die

Heer zag met fmart het verval van Jan Steens Familie,

en daarom predikte hy hem het Huuwelijk aan in krach-

tige termenj zeggende 5 T)at hy Jan Steen behoorde om te

z>ien na een braave bedaarde Vrouw , om het beftïer te aan-

vaarden over zyne kinden: dat eengetrouwt Man een beter Re-
publyksgezinde was als een Jongman _, dewyloffchoon de Jon-
gelingen dejféviglïe pylen uytmaakten j de Getrouwden echter

de befte binders waaren in denpylkooker van het Gemeene Beft,

De Hiftorie zegt, dat Jan Steen onder die vermaaning zo
aandachtiglijk pafte op het infehenken, dat hy geen ge-

legendheyt had om eens te luyfteren na dat fermoen, zijn-

de de wijn en een pijptabak zijn twee heerfchende harts-

togtenj maareen ftemmig Vrouwtje dat op datogenblik

na het zomerhuysje trat, ftoorde die voor Jan Stem voor-

deelige Tuynhuys Predikatie.

Goeden dag Jan buur en 'tgezelfchap (fprak het Wyfje)
ik kom eens kyken of het uw nu te pas komt , omme verftaaje

;vel y Janbuur 3 die fchaafshoofdjes ^ fihaafspootjes > en

Ty 3

"

dien
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dien omloop te betaalen , het zou me thans wonderlyk wel

komen , want alles is even dier , en de neering valt bedroeft

fleit. Den Schilder , die een weergaloos perfoon was

om de fchuldvorderende boldergeeften re verdryven met

een praatje, andwoorde aanftonds met een lacghende tro-

nie j Wel Buurvrouw , Marietje Her kulens , Vrouw als een

klaverbeemd , ben je daar ? welkom , waarde Buurvrouw

,

je komt net ter fnee om wat met ons te praaten, want het

fpreekwoord zegt j een derde verheugt het gezelfchap. Op
die zoete nooding liet haar Marietje Herkulens gezeggen,

en ging zitten, waar op het voornoemt Heerfchap,, Kees
noch eens afvaardigde om een vers kannetje Wijn te gaan

haaien , om daar op het zeedig Marietje re trakteeren. Dat
kannetje geland zijnde , viel Jan Steen aanftonds aan het

infehenken, als die op dien Text on vermoeit was, enhy
hapte zo hartiglijk in de kelk „ dat hy zijn knip kreeg,

waar op hy Marietje Buur nu eens by 't hoofd en dan eens

by haar fchaapspootjes greep , en er ook wel een enkel

kusje liet onderloopen, ó'iq maar paffelijk fcheen gedient

te zijn met die gemeenzaamheyt, en onophoudelijk de

fnaar van een prompte betaaling liet klinken. DenKonft-
fchilder beloofde haar te zullen voldoen met zeer nadruk-

kelijke eeden , waar op het Buurvrouwtje haar affcheyd

nam , en het gezelfchap liet zitten.

Aanftonds na dat vertrek hervatte dien Heer zijn voor-

gaande les, en zey, dat er dat Weeuwtje zo knap en hel-

der uytzag als haare gezoode lamspootjes , dat hy geloof-

de dat zo een Vrouw een goede huyshoudfter zou zijn

onder zijn kinders, dat hy daar na een blaauw oog dien*

de te waagen , en dat hy er een gemakkelijk en plat lee-

ven by kon hebben. W'el dat denk ik ook* (andwoorde^»
Steen, die vry verheft was in zijn Wijn) zy wind een

jluyvertje met haar beroep , ik pas mee op St. LukaskleyntjeSj

wy
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wy <zyn beyden hups en zuynig , en zo een paar kan het al

ver brengen. Den Heer lacghte eens met die kluchtige over-

weeging van Jan , en na dat hy hem geraaden had , van dat

ftuk eens te overweegen met zijn Sufter het Klopje, wenfch-
te hy hem het befte en vertrok.

Jan Steen ftoof , daegs daar aan na het Klopje,en verhaal-

de die wat 'er op til was, die wel in haar fchik fcheen met
die tyding , en na dat zy haaren Broeder netjes opgefchikt,

en de zak had voorzien om Marietje Herkulens tebetaa-

len , vloog 'er die op af om het Huuwelijk te gaan ver-

zoeken. Jan die beter Schilder als Vryer was front in den
beginne zo wat te draayen 3 en zey eyndelijk zonder veel

om (lag, IDat hy kwam om haar in den Echt te verzoeken
_,

iat hy haar beminde , en dat zy een gelukkige Vrouw by hem
kon worden j en zo voorts. Het Wyfje had niet veel aan-

doening voor die deklaratie, enandwoordehemkoeltjesi
TDat hy een /potter en zy een dégelyk Vrouwtje zynde , 'er

tiet veel goeds te hoopenftond uyt een verbont van Uylen en
Bontekraayen ; dat het laken al te grof was voor de voering ^

Ut foort by foort geen kwaad tuk gaf, en
3
er zelden een

koekoek paarde met de Valk. Den vroom e Jan Steen re-

)liceerde heel geneuglijkj Zeker , Marietje, ikfpot'erzo
vin mee ah ik fpot met het Havermandje y maar ik hebgeen
ag van vreyen , en daarom verzoek ikje tot myn Vrouw. Ey,
fanbitur , hervatte Marietje) en als het al eens ernft met
? was y wat zou dat doch al uytdoen , je hebt fes vlakken

p je kleed , en ik loop 'er met twee op myn bovenrok. Wel
jel , Vrouwtje Herkulens , £ viel 'er Jan Steen tuflchen

|
) aan een gereguleerde tafel is zo welplaats voor negen

Is voor vyfperfoonen ; als ik een uurtje te meer voor den

feli en ghy een quartiertje laater op de markt zit , is 'er

'anftonds een broodje overgegaart > ook zyn myn Jongens
>en groote Eeters. Op die voet bepleyte Jan zijn goede

zaak,
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zaak, doch Marietje Herkulens hield haar zo hard als hcE

kaakebeen van een afgeklooft fchaapshooft, zo dat hy
niet al zijn welfpreekendheyt moeft aftrekken.

Jan Steen vervoegde zig na zijn Sufter het Klopje, en

(lelde haar den geleenden kraag en mantel weer ter hand,
dewijl 'er niets te doen was by Marietjebuur, zo hem
docht j maar dat fnood Aas, dat beter metdeluymender
Vrouwen bekent was als haar Broeder^», alhoewel het

min de weygering kende als Marietje, ftreek hem braaf

door, en zey hem fchimpende 5 Hoe j Jan Broer , benje

al aan de Vejper met je Vryaafïe , ik docht waarlyk datje

eerft de Metten gingt zingen ? fVel weetje dan niet , Slak-

kenkon'mgj dat een ïVeeuwtje den ouden Eykeboom Jlacht

j

waar op de wind meer dan eensftormt eer die overhoop wil

vallen ? en weetje dan dit weetje niet , dat men de gaave

liejdeburgt van eenjonge Maagd tot de Overgaave dwingt

door de Omkooping van een meyneedige beloften ; daar men
de gebeukte Minnevefiing van een graage Weduwe moet

verrooveren met de Banjonet op de loop ? Weetje dat niety

herJ/enloos Hoofd > leer het dan van je geeftelyke Sufter, die

zo ver niet is geavanceert op den vyandlyken bodem des wee-

reIds , ofzy heeft meer dan houdertmaal moeten loopen door

de fpitroeden der Verzoeking ; doch men kan dat zo op het

uytetiyk aan de Meysjes niet merken. Loop dan morgen noch

eens florm op die zelve Bres , Jan Broer , en bezoek het eerft

met een handvol zoetigheyt , maar als dat mislukt moetje

louter kracht en gewelt gebruyken. Dien goeden raad ver-

gezelfchapte het Klopje met een half dozijn fpaanfche

Quarrjes, want Jan Steen was jaar uyt jaar in vreeslijkin

de war met de Munt van Dort , en daar op liet zy hem
zijns weegs gaan., om daags daar aan een tweede avon-

tuur te ontwarren.

Dat woord Zoetigheyt nam Jan Steen ter harten, die
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ging daags daar aan in een Banketwinkel en befleede een

ftuyvertje aandieverfnapering, en fnorde daar mee na Ma-
rietje buur, die hy vond ftaan achter haar toonbank, met

een ftoofje onder haar dobbelfteene fchortekleed, om haar

WeeuWtjes pootjes te warmen. Ja wel, Marïetje Her-

kulensy (zey Jan , na dat hy haar met een beleefde knik

des hoofds had gegroet ) ik kan hier zo niet van daan bly-

ven , ook is myn Klopje vangedachten dat ik 'er niet van daan

blyven moet* en daarom zal ik wat nader kennh metje maa-

ken , en het Huuwelyk met Zoetigheyt onttomen. Dat ge-

zegt hebbende haalde hy zijn banket uyt de zak, duuwde
Marietjje met een geheymbeduydent air eenige van de

grootfte Kapittel(tokken in de vuyft,waar tegens zy hem op
haar beurt eenige uytgeholde Suykere boontjes in de hand

ftak, atJe welke inleydingen een goeden uytflag voorboo-

digden van het aanftaande AkenskongresdesHuuwelijks.

Onder het koozen ley Jan fomtijds zijn hand eens op Ma-
rietjes ftoof, die dan ook weleensgevalliglijkneerwaards

fchampte, en gelijk als Mahomets kift halver wege bleef

beruften, ontrent dat verwonderlijk verwulft, waarvoor
de grootfte Verftanden ftaan te kyken. Om kort te gaan

zy wierden de koop eens , en Jan Steen ging fmaakelijk

als Heer en Voogd zitten ontbyten op eenige fneewitte

Schaapspootjes, onderwijl dat de aanftaande Bruyd haar

in haar Zondags ftaatiekleed optraaliede , om gezamentlijk

het zeedig Klopje te gaan begroeten, gedachtig om aldaar

lekker te brallen en te fmullen. Doch de rekening viel

falikant uyt, want de Klopfufter dee fluks een inleyding

over de wederzydfche pligten van denftaat des Huuwe-
lijks, vermaande haaren Broeder van in het toekomende
een ftichtelijker leeven te voeren, prees Marietje over haar

goed voorneemen ontrent het aanvaarden van de beftie-

ring van haar Broeders huysgezin , gaf daar op aan den

Tweede Deel. Zz Bruy-
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Bruydegom en aan de Bruyd haar geeftelijke benedik-

tie , en liet die daar op zonder veel omflags vertrek-

ken.

's Anderendaags wiert echter her Huuwelijk aangetê-

kent , en Jan Steen en Marietje Herkulens vereenigden

wettelijk te zamen ; doch onder dezelve konftellatie van

zijn voorig trouwverbont, wijl Jan 'er zo min wijs op
itelde als van te vooren. Marietjes winft was doorgaans

al op de lippen genomen, eerdatdiefloofdePenflenmarkc

verliet } ook kon Jan fomtijds om de kluchteen ganfche

ketel met Schaapshoofden en Lamspootjes doen overhan-

gen, en die gaar gekookt zijnde ten beften geeven aan zijne

Jongens, die dan fmulden als Kraankinders , onderwijl

dat Papa dat fpel met een vrolijk oogzattebefchouwen,

zeggende als alles was opgefmarotft -, Heer! met hoe wey-

nig is de Natuur te paayen.

Den Ridder Karel de Moor > een van de verdienftigfte

Konftfchilders onzer eeuw , kam op die tijd nu en dan

wel eens aan het huys van Jan Steen , en vond onder an-

dere Mejuffrouw Marietje Steen eens in eendroefgeeftige

luym zitten, die tegens dien Heer klaagde } "Dat Jan Steen

haar dikmaals konUrfyte , doch altoos als een on&eedtg voor-

werp j dan voor een dronke JVyf, nu als een Koppelaares j

en op een ander tyd voor een gevle Snol 9 dat haar verveel-

de. Zy voegde 'er by -, dat zy wenfehte uytgefchildert te

worden als een fatfienlyke vrouw , in haar rood trype Jak,
met haar zyde Jluyer om * de goude Jlrikken in de ooren ,

en met haar goude Naald in 't haair j en zo voorts , welk

verzoek den voorgemelde Ridder inwilligde, en haar op

die wijze fchilderde. Marietje was geen kleyntje in haar

fchik met dat konterfytfel , en vertoonde het aan Jan
Steen , die het hooglijk prees wegens de gelijkenis, maar

te zelver tijd zey , dat 'er iets aan ontbrak, en zijn be-

minde



der NEDERLANDERS. 36$

minde had zo dra niet gevraagt y En wat entbreekt 'er

aan ? of hy antwoorde * Niet anders dan een hengelmandje

aan uw linkerhand* en daar In een Bakkers kerfftok> om
duydelyk aan te toonen , dat zo een welgekleede vrouw brood
haalt op de pof.

's Winters fpeelde Jan Steen gemeenlijk met de kaart

met zyn jongens , en als hem de kaart dan regenliep,

gooide hy het fpel in de war , waar op dan die veronge-

lijkte Jongens de decifie aan hem moeiten ftellen, die

doorgaans het vonnis tot zijn byzonder voordeel pronon-
tieerde. Daar in gelijk aan den Heer Brant , wel eer Schout
en Advokaat tot Ter Heyden , buyten Breda, die in de
kwalireyt als Schout, altoos vonnifte ten voordeeledier

pleytzuchrige Boeren, die zig van zijn pen bedienden.

Wy hebben van vooren af gezegt, dat den beruchten
Frans van Mieris een getrouwe Klant was van Jan Steen,,

welke beyden fomtijds wel een nachtje bleeven overzit-

ten. Het gebeurde eenmaal dat Frans van Mieris tegens

den ochtenftond een wedfpel aanging met Jan Steen* wie
het aldereerft een doekje van een zekere bepaalde groote

zou befchilderen in de minde tijd, en dat gefchiede uyt
een punt van eer, dewijl Jan Steen tegens Frans had ge-

zegt } IVat /akrem**t ! Kaerel
_,
praatje van vaardigfchil-

deren 3 ik neem aanje binnen korte dagen zo te bejlommelen

met myn konft j dat geen menfch zal konnen zien waar dat

F. van Mieris is geftooven. Zo dra was zijn Mèdingerniet
vetrokken , of Jan Steen nam een doekje by }

t hoofd, waar
op hy drie Redenrykers fchilderde, dÏQ uyt een venfter

laagen te zingen op een Boerenkermis ; een (tukje zo
geeftryk geordonneert en zo konftiglyk gefchildert, dat

het een mirakel fcheen aan de Konftkenners , hoe het doen-
lyk was om binnen dat eng beftek des tyds zo een zaak
te voltooyen, want het was al op en top opgemaakt voor

Zz 2 dien
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dien zelven middag. Frans van Mieris belee zyn verlies,

voldee den inhoud van het wedfpel, en daar mee was en

bleef de vriendfchap in den ouden haak.

Maar hoe los dat dien Jan Steen ook was in zijn gedrag,

echter was hy zo min los in de Befchouwelijke kennis,

als in de Praktijk van de Schilderkonft, dewijl hy , vol-

gens de getuigenis van den Heere Karel de Moor , Konft.

fchilder en Ridder, zo weezendlijk redeneerde over alle

de Eygenfchappen van die konft., dat het een luft was zijn

vertoogen by te woonen.
Dat hy ook fomcijdszeer ongemeeneen verheevene ge-

dachten had, om zijne Hiftorien uyt te drukken opeen
wonderlijke wijze, blijkt onder veel andere konfttafereelen

aan een ftuk Schildery, die ten huyze vanden Heere Ja-
kob Ie Beuf, tot Leyden, is te zien, welk ftuk de Ver-
dwijning Krifti , en de verwondering der naar Emaus
gaande Difcipelen vervat. Waarlijk men kanen mag zeg-

gen , dat hy dan konftig ftuk heeft gemaakt meteenein-
fpanning van alle zielskrachten j gelijk als den grooten

Hiftorieichryver Tacitus zijne ftaatkundige gefchigten

heeft gepent in het zweet zijner befpiegelingen.

Wy zullen den Leezer terloops waarfchouwen van niet

greetiglijk alles wat 'er van Jan Steen is gefchreeven, of

wort gepraat , aan te neemen voor zo veele onfeylbaare

waarheden. Voor eerft is het Sprookje van den 'Panha-

ring , waar mee Jan Steen zijn Kinders docht om een luchtje

te zenden , niet hem , maar aan den Schilder Quiering

gebeurt, of fchoon Arnold Houbrakendatopderekening
van Jan Steen boekt, in zijnGrooteMarionettentent der

Schilders en SchildereflTen. Van het zei ve alloy is een twee-

de vertellingje , by dien zelven Schryver gebeuzelt op
den naam van Jan Steen , waar in het verfpeclen van het

Goud wort aangehaalt, welk Sprookje hy waarfchijnlijk

den
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den Almanak heefc ontleent , om 'er Jan Steen mee te

ontcieren. Noch heeft dien zelve Arnold een loom lam
fprookje, over de leverantie van Brood aan het huysge-
zk van dien Konftfchilder , tot welkfprookje, zo droog
als de Scheepbefchuyt onder de Linie, enalzowaarfchijn-
lijk als Pintos Voyagie, \vy die Leezersrenvooyeren, die

zich wel willen overgaapen aan het uytgedorfcht Boo-
nenftroo, en aan de verzinningen der onweetendeSchry-
vers.

Daar is geen Schilder ooit opgedaan die zo natuurlijk

de karakters van de tronien heeft weeten te verbeelden als

Jan Steen, karakters, dewelke op eeneen dezelve tijd de
Aanfchouwers met verbaaftheyt over deongemeenekonft,
en met vreugde over deongemeenenatuurlijkheytdertro-
nieen en kluchtige gcftaltens, aangrijpen. Daarenboven
mistekende hy zeer zelden, heeft ons den meermaalsge-
melde Ridder Ratelde Moor gezegt$ en dat was al iet

zeldzaams in een Konftenaar die zo vaardig fchilderde,

en die zo veel gelegendheyt had om zijn beroep af te bree-

ken , door de bezoeken van Jan Lieven/h , Ghiierin? ,

Mieris 3 en ai zulke loflePenfeeliften.

Maar het wort tijd om eens wat anders tepraateh, de-

wijl er noch by na zo veele doode en leevende Konft-
fchilders op onze pen ftaan te wachten na een befchry ving

van hunne leevens , als Virgilius zingt, dat 'er Schim-
men op 'tftrand (tonden te rekhalzen, om overgevoert

te worden na de Elizeefche beemden. Wy zullen dan
maar alleenlijk zeggen, dat wie een fchoone verzameling

van Jan Steens beroemde konft poogt te zien , die kan
zulks gebeuren indien hy denbefaamdenHeeren Meefter

Tierens gelieve te gaan zien , woonachtig op het Buyten-

hof in 'sGravenhage, wiens Konftkabinet altoos open-

iïaat voor luyden van fatfoen , en voornaamelijk voor

Zx> 3 echte
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echte Kondkenners. Ook hebben wy 'er een paar zeer

fchoone Konltftukjes van gezien, in het Kabinet vanden

Heere Pieter de la Courc van der Voort, tot Leyden,

waar van het eerde een ouden Schoolmeeder verheelt, die

een jongen met de plak kadijt; en het tweede vervat een

Chirurgijn, kluchtig opgefchikt, die een Boer het been

verbint, die niet veel vermaak fchijnt te raapen in het

afligten van de Pieyter. Die twee (tukjes verdienen de

eertytels van Kabinetftukjes, zijnde wiskondiglijkop zijn

befte tijd gefchildert, en door en doorfchildert.

Om nu een eynde te maaken van den kondigen Jan
Steen, vinden wy ons verpligt van te zeggen, dat de Dood de

laatfte klucht methemfpeeide, en hem het doorgaat floers

van de zwarte aarde over 't hoofd haalde, op hetjaarduy-

zent feshondert negenentachentig, oud drieenvyftig jaaren.

JAN LINSEN.
Het fchijnt dat die Konftenaar is opgedaan in het jaar

Een, toen den Uyi voor Ceremoniemeeder fpeelde onder

de duy ven , want geen menfeh weet te zeggen waar of van

wat ouders dat hy is geboren , als alleenlijk dat hy de
Schilderkond heeft geoeffent in Noortholland, in de Stad

Hoorn. Hy trok ook de reyslaarzen aan, en ilenderdé

na R^omen, om aldaar de Italiaanen de kond afte kij ken;

doch ter kwaader uure zo zijn leevens kronijk vertelt,

want zich fcheep begeevende in Icalien , wiert hy opge-

fnapt by de Mooren , moedernaakt uytgefchut , en voor

hun Bevelhebber gebragt , welken dans hy echter wift te

ontfpringen. Hy fchilderde naderhant een fraai Tafereel

dat dien ramp vervat, het welk noch is te zien by den Heere
Adriaan Beverwijk , woonachtig tot Hoorn, benevens

verfcheyde andere ftukken van die zelve hand, gefchil-

dert op eene bevallige wijze.

Doch
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Doch alhoewel J. Lm/en dien flaaffchen moorendans
ontfnapte in Africa , echter konhy denHoornfchendoo-
dendans niet ontfpringen in Europa, dewijl hy onder het
fpeelen, en aan de winnende hand zijnde, doorgeftooten
wiert door zijn Medefpeelder, die na het fchijnc het ver-
lies van zijn geld niet maklijk kon verkroppen.

GERARD TERBURG
Is waarlijk een van de verdienftigfte Konftfchilder zij.

ner eeuw geweeft, wiens Konfttafereelen thans met lan-

taarens worden opgezogt. Hy is geboren tot Zwol, een
Stad in Overyflei., en was afkomftiguyteen oude geach-
te Familie, wiens Ouders hem eerft een goede opvoeding
gaaven, en toen optrokken in de adelijke Schilderkonft.
Het eerfte onderwijs gafhem zijn Vader , een braaf Schil-
der, die zich veele jaaren had opgehouden te Romen,
en van hem geraakte hy by een ander Schilder tot Haar-
lem , wiens naam wy niet konnen noemen , dewijl wy die

niet weeten. Doch dit is ons bewuft dat hy al een braaf
Konftfchilder was in zijn Lente, enalby tijds Duytslant,
Vrankrijk, Italien, Spanje, Engeiant, en de Nederlan-
den ging doorreyzen, alle welke Koningrijken en Pro-
vintien hy verrijkte met zijne heerlijke Konfttafereelen.

Ook verfcheen hy op den Vreedehandel tot Munfter , daar
hy kennis kreeg aan den Hoffchilder van den Graaf van
Pigoranda , die zijne verdienden kennende., hem zijn vrien-

fchap aanbood , dat hem naderhant berouwde, om de
volgende reden. Die Schilder was werkelijk geoccupeerc
om een groot ftuk te fchilderen voor den gemelden Graaf,
zijnde de Kruysftraf Jefu Krifti, welke onderneeming te

zwaar woog voor zijne krachten , uyt dien hoofde ver-

zogt hy den braaven G. Terburg^ of hy hem daar in de
behulpzaeme hand wilde leenen, die zulks inwilligde en

hec
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het ftuk hielp opfchilderen. Zo dra als den Graafdat Ta-
fereel zag, beviel hem dat wonderlyk, en hy zag fluks

dat er een beter handeling in ftak als in de manier van zyn
Hoffchilder, die ook aanftonds belee zonder pyn of ban-

den , dat hy dat Konftltuk wei had geadopteert , maar
dat 'er den konftryken Terburg den waaren Vader van was,

waar op dien Graaf den laatQen deed ontbieden, en ver-

zogt om hem te konterfyten , waar tegens de.n Konfte-

naar niets had in te brengen.

Door dat Konterfytfel wiert hy bekent by alle de Af-

gezanten, dewelke hy voor het grootfte gedeelte portret-

teerde, zynde ieder in 'tbyzonder ten hoogde voldaan

over zyn Konterfytfel , en in het byzonder den Graaf,

óic hem verzogt om hem te vergezeUchappcn naar Spanje,

alwaar hy voordeel en eer zou bejaagen. Den Schilder

befloot om die reys te doen, en vergezelfchapre die Ex-
cellentie , die te weeg bragt dat hy den Koning, en de

voornaamfte Grandes en Hovelingen konterfy te , welke

Konterfytfels dien Vorft zo wel bevielen , dat hy den

Konftfchilder Gerard Terburg Ridder floeg, en hemmee
een goude keten befchonk., verry kt met een goude medaille

geftempelt met 's Konings Portret, verzelt met een koftely-

ke Degen , en met een paar zil vere Spooren. Ook konterfy-

té hy veele Hofdames en andere Dames > doch dat diende

hem niet, dewyl hy zich door zyn welleevendheyt al te

diep in de gonft van die Sexe wift in te dringen, zo dat

de Spanjaarden hem begonnen te begrynzenmetminyve-
rendejblikken , de onfeyïbaare voorboodens van Spaanfche

vygen. Hy vertrok dan uyt Madrid na Londen, alwaar

hy ruym zo veel Guinees won, als hy in dat ander Ryk
Piftoolen vergaderde. Uyt Londen verreysde hy na Pa-

rys, in welke Hoofdftad hy veele konterfytfels vanden
Franfchen Adel, en ook verfcheydeKabinetftukjesfchil-

derde,
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derde, toen eyndelyk het hert begon te trekken na het lie-

ve Vaderlant, derhalve kwam hy afzakken naar Over y (Tel

zyn Geboortelant, en zette zich neder tot Deventer, daar

hy met zyn Nicht trouwde, doch geene Kinders won uyt

dat Huuwelyk. Aldaar won hy in 't kort de achting der

Overheyt^en de Liefde van deGemeente,waar door hy eerffc

in de Vroedfchap , en naderhant tot hooger waardighe-

den geraakte.

In het nootlottig jaar duyzent feshondert tweeenzeven-

tig kwam Willem den derde, Prins van Oranje, tot De-

venter, waar op deHeeren Borgermeefters aan zyn Hoog-
heyt ootmoediglyk verzogten, van begenadigt te moogea
worden met zyn Konterfytfel , die daar op repliceerde,

dat hy by den Konftfchilder Ret/cher was gekonterfyt,

waar van hy de Heeren een Kopey zou laaten toekomen,

maar zy bedankten zyn Hoogheyt voor dat gefchenk,

en zeyden , dat zy den Meefter van Netfcher in hun Stad

hadden. De Prins ftont hun verzoek toe, alhoewel hy
weynige uuren kon uytbreeken in die gevaarlyke tyden ,

des moeft den Heer G. Terburg zulks waarneemen onder-

wijl dat zyn Hoogheyt fpijsde , en naderhant in zyn
Schilderkamer voltooyen. Dat Konterfytfel wiert toe-

vertrouwt aan de bevvaaring van een Borgermeefter, die

het noch verfch gefchildert en pas droog zynde zo digt

opfloot, dat toen het te voorfchyn kwam , de vleefch-

koleur 'er al ommers zo geel uytzag als de tronie van

O. L. Vrouwe de Soledad., tot Bruflei.

Naderhant verzogt men Prins Willem van noch eens

te willen zitten voor zyn Konterfytfel , die dat verzoek

inwilgde, waar op den Konftfchilder een voorwaarde be-

dong, dat zyn Hoogheyt ten minften acht uuren zoü ge-

lieven te zitten, die dat tweede verzoek insgelyks toe-

ftont, waar op Terburg dien Vorft voor de tweede maal

Tweede Deel. Aan kon«
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konterfyre aan het huys vanden OpperfchoutTerburg,

des Schilders neef, een Heer van verdienden, van wien de

Prins van Oranje veel werks maakte, en in wiens huys

tot Deventer hy ook altoos logeerde. Daar wort verhaalt

dat die Prins onder het zitten voor zyn Konterfytielaan

den Konftenaar vroeg, hoe veele Maitreffen hy had gehad

in Spanje ? waar op den Schilder andwoorde , dat hy 'er

meer had verorbert als Muskusmeloenen , doch dat hy dat tal

zo min had onthouden , als zyn Hoogheyt kon weeten hoe

veeierley flag van faarden dezelve hadbereeden. Naderhant

vroeg den Prins op nieuws, of hy den Koning van Spanje

had gekonterfyt , en of die ook behoorlyk ftil zat ? hier op
repliceerde den Vorftelyken Konterfyter,yVz, uw Hoog'

heyt, maar den Koning zat als ofhy mal was-, den Prins

grimlacghteeens, enfprak, hoe 3 Terburg, vergelyktghy

zo een %root Koning by een mal menfch ? Neen 3 doorlachte

Vorft j (herhaalde den Konftfchilder} maar hetfchyntmy

gekkelyk toe > dat men geftadiglyk zit dan hier en dan daar

te kyken als men zal gekonterfyt worden. Den Prins van

Oranje, die aanftonds gevoelde dat die Scheut op hem
was gemunt, zat van dat ogenblik af vry (lil, tot dat den

beftemden tyd was verloopen. Den Schilder verzogtaan

zyn Hoogheyt van noch eens te willen zitten voor zyn

Portret, die zulks weygerde, ten zy hy in den Haagh
wilde komen, het welk Terburg aannam 3 doch bevreefl

dat 'er iets van de gelykenis mogt uytraaken door het

overfchilderen, maakte hy 'er een Kopey na, en nam die

mee na 'sGravenhage, Prins Willem zat dan noch eens,

en toen beviel hem het Konterfytfel zo wel dat hy het met

zyn cachet verzegelde, en den Schilder belafte het voorts

voor hem op te maaken. Op die wyze behielt den Heere

Terburg, zonder daarop te hebben gedcelt , hetoorfpron-

kelyk Portret van dien Vorlt, het welk hy naderhant aan

een
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een Amfterdamfch Heer regens een fchoone koets verruyl-

de, van dewelke hy zich 't zedert bediende.

Waarlijk die konftrijke Gerard Terburg was een treffe-

lijk Konterfyter , die een Koninglijk penfeel voerde, alhoe-

wel hy geen biesjes gebruykteom zijne Konfttafereelen glad

te boenen, gelijk ais fommige Schilders onzer Eeuw, die

echter duyzenden hebben gekreegen voor die zonder vuur
geemalieerde fchilderytjes. Die groote Man bezat niet

alleenlijk die Konft om de vafte en welgelijkende weezens-
trekken zijner Perfoonaagien natuurlijk af te maaien , maar
hy kon zelfs doordringen tot in de diepfte hartstogten.

Daarby plooyde hy zijne Draperyen breed enfehoon, en
fchilderde allerley doffen zeer natuurlijk in hunne foor-

ten, en bovenal ftak hy uyt in het nabootfen van wit Sa-

tijn, het welk hy zo dun en glanzig kon navolgen, dat

het eerder geweeven fcheen te zijn als gefchildert , en
daarom bragt hy het ook dikmaals te pas in zijn Konter-
fytfels, en op zijne Hiftorieftukken. Onder zijne meenig-
vuldige en uytvoeriglïjk gefchilderde Konterfytfels, blinkt

uyt het Portret van Mejuffrouw Kornelia Bikker / welk
Konterf yrfel dsn Dichter Jan Vos heeft ontciert meteen
ftrooye krans , die zo flegt is dat w y ons wel zulle n wach-
ten van dat vaarsje uyt te fchryven.

Maar onder alle zijne konftige Schilderyen (leekt het

hoofd boven uyt, het heerlijk Konftftuk van den Munfter-

fchen Vreedehandel , waar op hy alle de Heeren Pleni-

potentiariffen , Afgezanten, en andereEdelenen voornaa-

me Heeren, tegenwoordig by het fluyten van dieVreede,

had gekonterfyt na 'tleeven. Dat Konfttafereel fchatte hy
op fes duyzent guldens , en is thans in de bezitting van

den Heer Terburg, Rentmeefter tot Deventer.

Eyndelijk onderging die verdienftige Konftfchilder

het lot dat alle Stervelingen zullen moeten onderftaan, en

Aaa z hy
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hy ley dit nietig leeven af op het jaar duyzent feshondert

eenencachentig , oud drieenzeventig jaaren. Zyn Lyk

vviert met een groote ftaatfie gevoert na Zwol, zynGe-

boorteftad, en aldaar toebetrouwt aan de zwarte aarde,

Zyn Konterfytfel dat hy na zich zelve konftiglyk had

gefchildert, is by A. Houbraken gegraveert, opdeplaat

B. nommer Een.

GABRIEL METZU
Die konftige Schilder van moderne Gezelfchappen is

geboren tot Leyden , in den jaare duyzent feshonderc

en zo veel, zynde hy een Tydgenoot vanden voorgaande

Konftfchilder Gerard Tcrburg-, doch van wiens leevens-

wyze wy niets byzonders weeren te fchryven. Den Heer

Jan de Wolf heeft eertyds een van de kapitaalfteen woe-

tfigfte (tukken van dien Metzu in zyn Konftkabinet ge-

had verbeeldende een Kraambezoek van Heeren en
Jf
uffers.

Dat ftuk was zo fchoon van fchikking, zo konftig, zo

los en zo geeftryk van Ordonnantie, de vleefchkoleuren

zo fmeltende, zo krachtig en zo helder behandelt, en de

verfcheyde ftoffen, fluuweelen en fatynen zo dun geko-

loreert en zo natuurlyk geplooit, dat het een luft was het

te befchouwen. Daarenboven fcheen het dat men uyt de

byzondere geftaltens, uyt de buygingen en uyt de tro-

nien der Perfoonaagien zien kon , wat dat ieder wilde

zeggen.

In het Konftkabinet van den Raadsheer, den Heere

Johan van Schuylenburg in'sGravenhage, hangt ook een

Konftftuk van dien beruchtenG. Metzu in zyn befte eeuw

gefchildert , een Juffer verbeeldende die haare handen

wafcht overeen zilvere lampetfchotel, dieeenDienftmeyd

onderhoud, benevens een Heer die in de kamer komt en

haar begroet. Ook heeft den konftlievende Heer Hiero-

nymus
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nymus Tonnemans, in Amfterdam, een heerlyk konft-

ftukje van dien Schilder, konftiglijk getekent en heerlijk

gefchildert, zijnde een Vrouwtje dat een luyt fielt. Het
tronietje van het Vrouwtje is niet alleen fchoon, maar
ook fchoon en konftiglijk gefchildert; maar boven ai mun-
ten de handjes uyt , dewelke zo delikaat en zo wonder-
lijk zijn getekent en gepenfeelt, datze voor die van den
Ridder A. v. Dijk piet hehoeven te wijken : ook heeft

dien wakkere Metzu het fluweele jakje met wit bont ge-

voert , het fatijne rokje , het mannelijk beeldje , het hondje
en de vordere cieraaden zo natuurlijk gefchildert, dat'er

maar een kleyn getal Konftfchilders konnen bykomen.
Hy ftierf tot Amfterdam , en is ook aldaar begraaven,

doch men kan hem noch zien op de print B , nevens den
beroemden Gerard Terburg %

SP ILB

's geboren te DuflTeldorp , deHofhoudingftad des Keur-

vorft van de Palts , zijnde zijn Vader geen gemeen

Aaa 3
Olie-
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Olieverf-en Glasfchilder 5 die lange jaaren aan het Hof
van den Hartog van Gulik de konft oeffendej ook was

zyn Oom Gabnel Spilberg Hoffchilder van den Koning
van Spanje, zo dat den jonge Spilberg van een goed tuk

was om iets goeds van te verwachten. Hy geraakte onder

het beftier van den beruchten Konftfchilder Govaart Flink,

tot Amfterdam, die hem zo ver brogt binnen den tyd van

een Londens Leerlinfchap, of een Jakobs dienftbaarheyt

van zeven jaaren, dat hy in een braaf Konftenaar vervel-

de, in welke tyd hy verfcheyde Konterfytfels en Hifto-

rieftukken fchilderde onder het opzigt van zyn Meefter,

waar door hy zich bekent en een goeden opgang maak-

te , zodat hy 'er een Huys vrouw opnam, by dewelke hy

zoonen en dochters overgaarde.

Ontrent die tyd beflooten de Heeren Borgermeefters

van Amfterdam om de bende Schutters, over dewelke

den Heer Borgemeeftcr N. vander Pol Kolonel was, te

Jaaten Konterfyten. Tot die wichtige Ordonnantie keur-

de de Heeren de alderbefte Schilders uyt om modellente

maaken j doch den kondigen Jan Spilberg won hetgulde

Vlies , zyn model wiert goedgekeurr, en het Tafereel

hem aanbeftelt, dat hy zo loffelyk uytvoerde, dat hy bo-

ven het bedongen loon wiert befchonken met een braaf

gefchenk. Dat zelve (tuk hangt noch tot Amfterdam in

den Doelen, op de Cingel. Zo dra hoorde den Hartog

Wolfgang des Schilders grooten naam niet alom klinken,

of hy lokte hem uyt het koopryk Amfterdam, en maak-

te hem zyn Hoffchilder, in welke waardigheyt hy ver-

fcheyde Doorluchte Perfoonaagien , te veel om alhieraan

te haaien, Konterfyte, zo dat de goude medailles, ketens,

en andere dierbaare gefchenken hem toevloogen zo digt

als zneeuwvlokken. Ook heeft hy veele fchoonc Altaar-

ftukken en andere Hiftorietafereelengefchildert, dewelke
noch
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«och hedensdaags konnen gezien worden tot Diiffeldorp

by de Kruysbroeders , benevens de twaalf daaden van
Herkules voor het flot van die zelve Stad, en verfcheyde
andere (lukken voor 's Vorften paleyzen, Den Paltsgraaf
belafte hem het leeven Jefu Krifti te fchilderen leevens-
groote., toen de Dood, die alzo nydig is als een hongeri-
ge bandrekel, dat goed voorneemen verydelde , en hem
wegfchikte na dat yskoude Sibenen, van waar 's Doods
veroordeelden nooit wederkeeren.

JAN H AKKERT
Was een braaf Landfchapfchilder, die van fommige

Kronykkundigen voor een Amfterdammer wort geboekt,

en dat zulks kan waar zyn, zullen wy niet ontkennen. Zy-
ne voornaamfte (lukken beftaan in vreemde en akelige ge-

zigten , als Bergfpelonken , bemofte grotten , en klipach-

tige valeyen, dewelke hy inZwitferlanthaduytgetekent,

en gemodelt na de natuurlyke voorwerpen. Wy zullen

om den appetyt der jonge Leezers totdeleeslufttefcher-

pen, een aardig voorval verhaalen , hem gebeurt met de
Zwitfcherfche bergwerkers, die maar alleenlyk hierin van

de Paarden verfcheelen, dat de laatften yzere enzy leere

fchoenen draagen } voor de re(l zyn zy zo dom als onge-

temde Woudefels, en niet minder gevaarlyk.

't Gebeurde eens dat hy bezig zijnde om in een een zaame
naare plaats iets, dat hem fchilderachtig fcheen te zijn , in

'trouw te bewerpen , wiert befpied by eenige Bergwer-

kers, die hem naderden, en die, diekrabbelingenenhaa-

ken enoogen, benevens de grooteoplettendheyt des Schil-

ders, die zich niet eens met die bergdieren bekreunde,

ziende , geloofden zy hem een Tovenaar te weezen , en

dreeven hem al vloekende van daar, zonder dat hy be-

greep wat zy daar mee voorhadden. Hy koos een ander

oord,
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oord, waar op dat onweetend gefpuys zich vaftelijk iV
beelde dat hy een Hexenmeefter of Duyvelbanner was"
zo dat dien troep hem gezamentlijk op 'c lijf viel , hem
vaftknevelde, en hem in de naafte Stad onder een vrees-
lijken toevloet van allerley flag van Menfchen binnen-
bragc. Den Hoofdfchout die een bekende was van den
Schilder J. Hakker

t

, en ook goed Duyts fprak, vroeg hem
wat hy had mifdaan ? waar op den gedetineerde tot and-
woort gaf, zulks niet te weeten. Daar op ondervraagde
hy de Bergrakkers, waarom dat zy dien perfoon hadden
gevangen? die eenpaariglijk uytgilden , dat hy een Kol-
meefter moeit zijn , dewijl zy hem hadden verrafcht in
het opftellen van verfcheyde leelijke bezweeringen , die
hy en de booze geeften maar alleenlijk konden verdaan
en geene Zwitferfche religionsverwanten. Den Hoofdof-
ficier begon hartiglijk te lacghen over die onnoozele bc-
fchuldiging J joeg dat vee uyt zijn huys, en liet den
Schilder zijns weegs wandelen.

Die Jan Hakken was een groot vriend van den Schil-
der Adriaan van den Velde, die wel de alderbefte van de&
gewaanden Tovenaars gefchilderde en getekende Land-
fchappen heeft geftoffeert met Beelden en met Dieren. Hy
fiierf ergens in Holland, maar in wat Stad of op wat tijd
konnen wy den Leezer niet vertellen ; derhalve zullen
wy overgaan tot den Konterfyter

PIETER van ANRAAT.
Die Konftenaar was een Nederlander, en dat is ge.

noeg voor de geleerden, een vrolijke lofle knaap, en een
groot liefhebber van Jan van der Veens dichtkundige
werken, en mzonderhey t van zijnen * AdamAj>pel>waarom

hy
* Den tytel eens boeks van Jan van der Veen.
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hy ook in eene van zijne jonge Evasbeet,, enzijn'Doch-

ter trouwde, om den knoop der vriendfchap zo veel re

vafter toe te haaien, mee dewelke hy kwam woonen tot

Amfterdam. Aldaar konterfyte hy de Regenten van het

Huyszittenhuys , dat wonderlijk wortgepreezen$ en dat

is het al dat wy van dien Schilder weeten te zeggen.

PIETER GYZEN

Is
een Antwerpenaar en een Leerling geweeft van den Flu*
weefenBreugel, eenheerlykKonftfchilder, en daarom

ftaanwe verwondert te kyken , dat den Sehryver van het

Gulde Konftkabinet dien grooten Man niet gedachtig is

geweeft. Hy fchilderde op den trant van den voornoem-
den Breugel , kleyne uytvoerige Landfchapjes , geftoffeert

met beeldjes en dieren, wonderlyk fraai, flx engeeftryk

behandelt. Meenig Liefhebber , die niet anders kon ky-
ken als door eens anders oogen, is dikmaals in zyn beurs

beledigt geworden , dewyl men hem met een ftukje van
Gieter Gyzen> in ftee van met een Tafereeltje vanifr^-
gel wift te paayen. Indien die Konftfchilder zyne koleu-

ren wat meer had*gebrooken , en het groen , rood , geel,

blaauw en diergclyke verwen beter had doortempert en

gelaxeert daar zouden ai veele verwaande Konftkenners

Tweede Deel. Bbb ' over
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over die gladde fteenen gebuytelc , en de fnoeren van

hunne goudbeurzen in flenters hebben gevallen. Het is

onsdikmaals gebeurt,vanin braave Konftkabinetten ftukjes

van Gieter Gyzem te hebben zien pronken in rykelyke

lyften > die by de Bezitters heyliglyk doorgingen voor

echte Konfttafereeltjes van den Fluuweelen Breugel^ al-

hoewel zy zo echt waaren alsdeKinders vandenbefaam-
den Godart , een Paryfche pafteykok , wiens kleyne Ka-
bouters malkanderen zo min geleeken als een broed ge-

kraagde Kemphaanen. Doch wie ryk is in zyn inbeelding

is gelukkig, de weerelt wil verfchalkt zyn , de waan is

geen geringe fchat , den gulden Afgod wort veelstyds

hooger gefchat als den naakten Heylig., eneen opgetraa-

liet Hoertje ziet men dat dikmaals een fchoone eerlyke

Dame zal voorby, ja overhoop zeylen.

ROMBOUT van TROYEN
Schilderde vermaakelyke Italiaanfche Landgezigten

,

en geeftryke bouwvallige Paleyzen enSlooten, benevens

wonderlyke doorzigten van onderaardfche Spelonken, al-

les eygen uytvinding, want hy had nooit de Romeynfche
lucht gerooken. Ten laatfte pakte de Dood hem weg in

een van zyne onderaardfche Spelonken, tot Amfterdam;
doch dat die Konftfchilder daar van een Schildery heeft

gemaakt is ons nooit gebleeken.

KAREL du JARDIN
Gebendnaamt Bokkebaart,was waarlyk een groot Konft-_

fchilder, die konftiglyk en natuurlyk Romeynfche Mark*
ten, Kwakzalvers, Bandieten, Oden, Schaapen, Gey-
ten en Bokken fchilderde, die wel gecêkent zyn en niet

minder mals gefchildert. Arnold Houbraken zegt, dat

cene Jan de Vogel Thomafz. een puykftukjc van dien
* Karel
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Karel bezit , waar op hy een Kwakzalver heeft ver-

heelt , (taande in aardige zotskleeders en gemaskert te

zwetfen, onder een meenigte toekykers der beyde Sexen.

Datftukjeis j volgens zyn zeggen, konftiglykgetêkent,

'tzamengekoppelt, en helder gefchildert. Ook fchilder-

de hy veelstyds eenen gekruyften Kriftum, in welke ta-

fereelen hy het licht en het bruyn wonderlyk wift re ver-

deden tot welftant van die godvruchtige ordonnantien.

Onder zyne alderbefte Kabinetftukken telt men de Kruys-
flraf Jefu Krifti , benevens deszelfs nafleep , als de Moor-
denaars, de Beulen, de op het kleed des Zaligmaakers

dobbelende Krygsknegten, de Marien , den geliefde Difci-

pel Johannes, en al zulke daar toe behoorende voorwer-

pen. Den Prins der Nederlandfche Dichters , J. v. Von-
del, heeft dat heerlyk Kabinetftuk dichtkundiglyk be-

fchreevcn in de volgendepuykvaarzen.

Dus lang heb ik gelooft, na 't woord van 's Hemels tolken,

Dat Kriftus was gekruyft; nu is 't geloof gedaan.

Ik zie den Heylant zelf, door 't ween der Joodfche
volken

,

O wreed en noodig kwaad ! aan 't heyloos Kruys»
hout flaan.

't Gelooven, dit ftaat vaft , moet voor het weeten wyken:
Het breyn wort min verlicht door de'ooren dan door

'toog,
De waarheyt krygt haar kracht door leevendigeblyken.

Dit is Kalvarien. O fchrikkelyk vertoog

!

Den Zoon van God is hier by Moorders opgehangen.
De boosheyt weegt de Deugd en Ondeugd met een

wicht.

Noch doed de zond de Ziel na Kriftus dood verlangen.

Ik zie de Zaligheyt in 'tHeylig aangezicht.

Bbb z De
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De liefde tot den Menfch doet hem inlydenblaaken.

Wie heyl by and'ren zoekt heeft een vervloekten

waan.

Hier komt men hem, ófchrik! metbitt'regalgenaaken.

Den Tempelyver vreeft geen gruw'len te beftaan.

De vrees voor amptverlies durft zich met bloed bc-

fmetten.

Sta booswicht , die den mond van Kriftus laagen leyf.

't Ontveynsde kwaad is voor geen wakker oog 't ont-

zetten.

De Lucht, ó wonderdaad ! wort met een wolk be-

fpreyt.

De Zon bezwymt van angft, nu dat de Zon der zielen,

Die haar met glans verciert, afgrys'lyk wort beftreen.

Ik zie een zwarm van Beuls om 't bloedig Kruys heen

krielen.

Hier werpt men, om zyn kleed te winnen, met den
{teen :

Maar die zyn kieeders wind, zal 't ecuwig heyl ver-

liezen.

Gins heft Johannes zyn gezicht en hart om hoog.

Maria fchynr het bloed in dê aders te bevriezen.

De doodfmart van haar Zoon benevelt haar het oog.

Wie dat zyn zaad verheft , verheft een deel van }
t leeven.

Den waaren Heylant fterft : ik zie niet dat hy rept.

Die and'ren geeft gaf fchynt zyn geeft nu zelf te geeven.

Die alles khept wort door zyn fchepfels hand ont-

fchept,

Ik mis, helaesi ik mis: ik zie flegts verf vertoogen.

De wolk die 't licht bedekt brengt myaan'tdoolen>
neen

:

Jaren heeft my, door konft van zyn penfeel bedroo-

gcn.

Maar
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Maar deugdelyk bedrog heeft nimmer ftraf geleen.

Hier blaaft hy leeven, door zyn geeft , in doode ver-

wen.
Myn ziel heefc kift om ftaag in deeze Kerk re gaan.

Hier preekt men, door 't penfeel , hoeKriftus door zyn
fterven ,

Zyn Vader bid, dathy, die hem naar 't leeven (ban,
Van hunne fchuld ontflaa. Zo leert hy 't kwaad ver-

geeven.

De preekftoel van 't penfeel heeft dikwils deugd bedree-

ven.

Dat Kabinetftuk heeft veelejaaren beruft onder de fa*,

milie van de Heeren Kromhout, tot Amfterdam.
Die Karel dn Jardïn woonde op de Heeren gragt,

tot Amfterdam , en was getrouwt met eenoud leelyk

Wyf, dat hy hadopgefnaptteLions, en dat veelgeld be-

zat, doch dat hy zo teder beminde, gelyk als alle die

oude hexen bemint worden die zich verflingeren aan jon-

ge mannen. Nu gebeurde het dat den Heer Jan Renft,
zyn Huysheer en goede vriend, voornam om een reyste

doen naar Iralien, en vooral om Romen te zien, die hem
verzogt of hy hem wilde uytgeley doen tot TefTel, al-

waar het fchip ley om te ftêvenen na Livorno , waartoe
hy niet alleenlyk refolveerde, maar hy voer mee op Li-

vorno, en van daar na Romen. Na dat den Heer Renft
de gedenk waardigfte zaaken en de aloude overblyffels van
die trotfche Hoofd ftad had bezigtigt, vervolgde hy zyn
reys om de voornaamfte Italiaanfche fteden te befchou-

wen, en liet den Konftfchilder te Romen blyven, diehy
naderhant zou komen afhaalen om weder tekeerenna het

Vaderlant. Maar toen dien Heer, wedergekeertzyndete
Romen , hem verzogt om te verreyzen , had Karel geen

Bbb 1 haait,
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haaft, en zey, dat hy niet zeer haaflig was 9 maar als noch

een poos zou verblyven waar hy was, om zich te oefenen

na de Jchoone voorwerpen dier Oudheden , en na de heerly*

ke kotiftftukken der aloude Schilders. Maar hy zag Amfter-

dam of zijn gehaate oude Tootebel niet meer , want fry

hemelde in het heylig Romen , en wiert, alhoewel hy zo
gereformeert was als een Minifter van Sedan, aldaar on-

der gedolven gekleed in een Kapucyner zotskap, inden
jaare duyzent feshondert achtenzeventig.

Zijn Konterfytfel ftaat op de print tf, met den hoed
op 't hoofd, en met een tronie die duydelijk te kennen

geeft , dat hy geen worteleeter is geweeft in de geftren*

ge order van la Trappe.

DROST van TERLEE
Was een braaf Hiftoricfchilder, een Leerling van den

grooten Rembrant vanRyn ; ook getuygt A. Houbraken

een Johannes prediking van dien Konftenaar te hebben

gezien, waar in de beelden ftout waaren getêkent en braaf

gefchildert.

JAKOB GELLIG
Was een Uytrechts wicht, luy lekkeren ligt, uythet

Sticht. In den beginne was hy een Koopman, maar liet

dat beroep dryven ter liefde van de Schilderkonft, en

verkoos het konterfyten van allerley foort van Riviervif-

fchen, die hy natuurlijk en konftiglijk wift tefchilderen.

Hy was een kluchtige fnaak, diezichuytfponomdeluy-

den te dcen lacghen, doch dat talent eensbouffensbragt

hem min voordeel toe als het zitten voor den Schilder-

efel. Toen de Franfchen binnen Uytrechtlaagen ftonden

alle de konden ftil, zo dat den Schilder niet langer wift

van wat hout pylen te maaken, en echter moeit 'er wor-

den
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den gegeeten en gedronken , derhalve befioot hy de vif-

jfchen re laaten zwemmen, en zich re begeeven rot het
fchilderen van Konterfytfels$ doch dewijl niemant de eer-

fte begeerde re zijn, bleef hy een goede wijl met dat goed
voorneemen zitren zuchten. Eyndelijk kreeg hy een
Vrouw te konterfyten, die,na dat het portret was opgefchil-

dert, zey, dat het haar niet geleek, maar wel dat het zo
volmaakt gelijk was aan haar Nicht, dat het niet beter

kon zijn al had ze 'er ook zelve voorgezeten. Den gere-

duceerde Konrerfyter begon eens hartiglijk te lacghen

,

en fprakj Wel dat valt gelukkiglyk uyt , Moedertje, be-

waar het dan voor uw Nicht j want het is my onverfchillig
wie het ook gelykt , als ik maar geraak in de handeling van
penningen.

N. SPALTHOF
Is een Hiftorie-en een Beeftenfchilder geweeft, ook

fchilderde hy veelstijds ltaliaanfche groenmarkten , en
diergelijke vrolijke voorwerpen. Hy fchijnt een groot Pe-
ripateticus geweeft te zijn, die de weg van iNederlant

tot Romen drie maaien heeft afgemeeten op zijn voeten:

die het luft kan hem dat nadoen , wat ons aangaat , wy
zouden die pelgromagie liever op de vier hoeven van een
braaven Hengft of Ruyn onderneemen.

N. BROERS
Schilderde Brabandfche boerenmarkten , en was een

verdienftig Konftfchilder , die of fchoon hy niet driemaal
na Romen fcharrelde , echter een beter Konftenaar is ge-
weeft als den voorgaande Penfeelift. Den Schryver van
het groot Schouwburg der NederlandfcheKonftfchilders
fchrijft i een tamelijk groot ftuk van Broers gezien re heb-
ben, vol beelden van Boeren , natuurlijk na den aart
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dier Landsluyden geftelt , en gekleed , en daar by kon-
ftiglijk in groepen verdeelt , en los en luchtig behandelt:

ook was het geboomte en het verfchiet zeer welftandig

en fraai van houding, als wanneer men het bezag opeen
zekere tufïchenwijdte.

JAN ASSELYN. ,

Die Konftenaar was gebendnaamt Krabbetje in de Ro-
meynfche bend, en is een vandeverdienftigeLandfchap-
fchilders zijner eeuw geweeft, als die men eenvandeeer-
fte mag noemen, die de zuyvere en heldere manier van
Landfchapfchilderen uyt Italien overbragt na de Neder-
landen. Wy hebben veele fchoone Konftukken van dien

kondigen Aflfelyn gezien in onderfcheyde Kabinetten;
en dewijl zijn kond alom bekent is in de Nederlanden,
zullen wy ons vernoegen met te zeggen, dathyteLions
trouwde met de dochter van Sinjoor Houwaart, een Ant-
werps Koopman , en dat hy op zijn beurt ftierf , om
plaats te ledigen voor den braaven Konftfchilderj

w
JAKOB RUYSDAAL

as een Haarlemmer van geboorte , doch die het
grootfte gedeelte van zijne leevensjaaren doorbragc

toe
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tot Amfterdam. Zijn Vader eenebbenhouteLyftemaaker,
had hem opgerrokkcn in de Geneeskunde, en A. Hou-
braken fchrijfc , dat hy verfcheyde manuale operatien heeft

gedaan tot Amfterdam, dat wy alzo maklijk konnenge-
looven, als gaan onderzoeken. Zijn voornaamfte kond
was overeenkomftig met zijn naam, want hy fchilderde

meeftentijds in zijne Landfchappen watervallen, enruyf-
fchende beeken , en wift de fprenkelingen en het fchuy-
ment water zo natuurlijk na te bootfen , dat hetgeen verf

maar natuurlijk water fcheen te weezen. Ook had hy het

konftje fixj om alzo natuurlijk een onftuymige zee te ver-

beelden, die tegens de klippen of banken breekt, zodat
hy geen der minde St. Lukas Broeders is geweeft in die

ftyl van fchüderen. Hy bleef tot het eynde zijns leevens

ongehuuwt, zo men zegt om zijnen ouden Vader te on-
derhouden, een deugd die^ helaes! maar weynig kinders

navolgen.

Hy ftierf , doch het jaar van zijn intreede op deeze
weerelt, of van zijn Affcheyds audiëntie, hebben wy
niet konnen verneemen.

L O D E W Y K SMITS
Anders Hartkamp, was een Krygsmanszoon , die het

bloedig ftaal verliet, om de bloedeloozeSchilderkonft na
te volgen. By wien of waar hy de konft heeft geleert kon-
nen wy niet zeggen, maar wel dat hy kwam te vvoonen

by den Orgelift Jan Kools, tot Dordregt, wiens Huys-
vrouw handelde in fchilderyen. Het eerfte Konftftukdat
hy aldaar fchilderde, was een Maria Magdalena die haa-

re zonden beweende, gezeten voor een holle rots, welke
rots hy eerft had gefchildert met zwart en wit, en nader-

hant overfchommeit met fpaanfch groen en met bruyne
fchijtgeel, dat zich aardig en vry natuurlijk vertoonde.

Tweede Deel. Ccc Na-
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Naderhant fchilderde hy fruyten en bloemen, die wel

gewilt wierden, en zo dra als hy die had opgemaakt, alzo

dra verkogt waaren , zo dat hy er een fraaie fom mee zou
hebben overgegaart , indien het bedrog niet was uytge-

lekt. Hy fchilderde die (tukjes in 't graauw , en over-

bloes die dan met fchoone koleuren, dat een vrolijke en

glinftrent oog had in den beginnej maar na een korte tijd

veranderden die wederom in graauwe perfikken , druyven ,

bladen en diergelijken , waar door hy onder de apokry-

fen geraakte, en by alle de Konftbeminnaars en Konlt-

koopers voor een bedrieger wiert gefcholden. Doch al

dat fchelden fcheen L. Smits zich niet eens te bekreunen,

want als hem iemant zulks verweet, andwoordehy koelt-

jes j IVel, en wat zwaarigheyt fteekt daar in , Heeren ,

om zo een gewelt te fteHen? de koleuren hebben zich langer

goed gehouden , dan het geld heeft geduurt dat ik er heb voor

genooten. Niet tegenftaande dat zijn bedrog was ontdekt,

bleef hy zich echter ophouden tot Dordregt , en popte

wat meteen Herbergierfter, die hy goede woorden, en die

hem goed geld gaf }
en dat fpel duurde tot dat zijne

Huysvrouw den haas op 't fpoor volgde, en hem tot Dor-

dregt opdee , en daar op raakte het aanltaande Huuwelijk in

fpaanders, en den Schilder vlugte naar Engelant. <

Hy heeft zich veele jaaren opgehouden binnen Lon-

den 3 daar zijne ftukjes wel aan de man raakten, want op

die tijd waaren er zeer onnoozele Bloem-en Fruytfchil-

ders in Engelant, zo dat hy een gemakkelijk , indien niet

een geruft leeven voerde op zijn penfeel. Wy hebben ver-

fcheyde Konftfchilders te Londen gefprooken die zijne

gemeenzaame vrienden waaren geweeft, en die eenpaa-

riglijk getuygden, dat hy een droefgeeftig Man was, die

ieder avond by hun in de Herberg kwam , doch nooit een

woord fprak , voor dat hy halt befchonken wiert, en het

geen



der NEDERLANDERS. 387

geen hy dan vertelde was niet veel te bed uyden. Hy
wiert in 2ijn bed Dood gevonden , en dat is ailes wat wy
van dien Konftenaar konnen navertellen.

MELCHIOR HONDEKOETER
Is geboren tot Uytrecht, in het jaar duyzent feshon-

dert fesendertig , uyt een oud adelijk geflacht, zo ons
A Houbraken vertelt; doch dewijl zulks niet tot de konlt
doet, zullen wy het lam en loom verhaal dat hy daarover
doet overflaan. Die Konftenaar bediende zich tot op zijn

zeventiende jaar van het onderwijs van zijn grootvader
Gillis Hondekoeter , een braaf Schilder van leevende Vo-
gels, inzonderheyt van Haanen en Hennen , en van die

tijd af oeffende hy zich zelve en dreef op zijne eyge wie-
ken.

Waarlijk die M. Hondekoeter is een groot Konftfchii-
der geweeft, die heerlijke ftukken in die ft ijl heeft ge-

maalt, zo dat het ons verwondert, hoe het mogelijk is

dat er zo een groot verval is gekomen in de prijs van zij-

ne fchilderyen. Zijn Vogels zijn fixgetêkent, wel geko-
loreert, ftout behandelt, en vrolijk en vriendelijk ver-

koozen, ook heeft hy zijne bywerken wel uytgevoert; en
des niet tegenftaande zien er de Konftbeminnaars vanaf,
en zullen liever een groot bot doen na een doode aan ee-

ne poot hangende Patrijs van van Aalft , veeren zonder
bout, als na de fchoonfte leevende Paauwen , Haanen,
Hennen en andere vogels van den konftrijken Hondekoeter.

Maar wat zal men daar tegens doen , gedult neemen tot

barftens toe, en ons vertrooften met het fpreekwoord, of
met de zinfpreuk -, Men ontmoet altoos min kenners 3 als

koopers..

Die vroome Man was behextmeteenbedilachtig Wyf,
en met eenige grimmende Wyfszufters die by hem in-

Qcc % woon-
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woonden, zo dat hy de vrienden die hem kwamen bezoe-

ken niet een glas wijn of bier dorft aanbieden j of daar

oütftont een geraas als een ftormwind op de tong van zij*

ne Xantippe 3 en van haare raazendeZufters. Maar daar-

entegen vond hy een krygslift uyt, die puyks puyk was

om een gierige huysflang eer/rad voordeoogen tedraayen,

hier in beftaande* dat hy zich kwanfuys door die goede

vrienden liet uytnooden, om hun als een genoode gaft in

de eene of in de andere Herberg te verzeilen, alwaar hy
hun dan lekkertjes onthaalde, en geen gebrek was aan ge-

braad of aan fyne wijnen. Maar, helaes ! hoe zwak is den

menfeh om zich te houden binnen het perk van de Mid-
delmaat, want door die leevenswijze geraakte hy op 'c

fpoor van Frans Flor is » dien Antwerpfche Raphaeld'Vr-

bino, die liever een volgefchonken Wijnroemer zag op
zijne oude dagen, als een gel jaden zakpiftool. Dus ging

her ook met den vroomeKonftfchilder, die des avonds na

zijn derde glas de volgende glaasjes buyten tel liet door-

glippen, zo dat hy gemeenlijk vol en zoet na zijn huys

kwam telaveeren. Het is wel waar dathy's anderendaags

groot berouw en leedweezen betuygde, dat hy zo hoog
boven zijn peyl was gefteegen , en zo veelgeld had ver-

teert, maar het is ook daar by waar, dat een diergelijk

naberouw den ouden Melchïor zo lang aankleefde , alshy

in huys en voorden fchilderefel bleef zitten, zijnde het

naderhant als hy de ftraat rook met hem als met het liedje

van Jerufalem , en al weer van vooren of aan. Doch die

zwakheyt des ouderdoms door de vingers gezien, washy
een goedaardig, verftandig en vriendhoudent Man, en

een Fenix in zijn konft, zijnde er thans geene Schilders

van zijn ftijl by ons bekent , die hem in zijne vogels,

en vooral in zijne haanen en hennen konnenoverkraayen.

A. Houbraken zegt, dat zijn Konterfytfel (laat op de

print
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print C, nommer 1 } doch dewijl wy er dat nommerniet
op weeten te vinden, zal den Leezer de goedheyt gelie-

ven te hebben van er na te giffen.

JAN van N E C K

Was een Naardens kind, zijnde zijn Vader aldaar een
Geneesheer. Hy wiert al vroeg bedelt by den braaven
Konftfchilder Jakob Bakker , wiens (teute handeling en
krachtige fc luiderwij ze hy hem zo naarftiglijk afkeek,
dat hy die genoegzaam zijn eygen manier maakte. Hy
heeft veele Hiftorieftukken gefchildert , en ook veele
fraaije naakte beelden, en voornaarnelijk naakte baaden-
de Vrouwtjes gemaalt } en die vieze Grieken dewelke die le-

lieblanke fpooken niet moogen zien 3 zijn onwaardig om
Wildbraad te eeten op den dag van St. Huybert, of om
Champagne wijn te drinken in de fnikheete hondsdagen.

T> I X L

1

HEYMEN DULLART
s een groot Konftfchilder geweeft , die tot Rotterdam
is geboren op den fesde van de Sprokkelmaand, in

Ccc 3 den
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den jaare duyzent feshondertfesendartig. Zijn Vader was

een Konftkooper, die ziende dac het kind een zucht had

tot de konft dewijl het geftadiglijk de muuren met houts-

kool bekrabbelde, liet hy het onderwijzen in de Teken-

konft, dat grondbeginfel aller konften, en toen hy oor-

deelde dat den jongen daar in vry ver gevordert was,

bedelde hy hem by den beroemden Konftfchilder Rem-

brant van Ryn> om het fchilderen te leeren. Hy,geraakte

zo ver onder het beftier van dien grooten Man , dat hy

zich kon oefFenen na het leeven , waar op hy zijn af-

fcheyt nam, zonder daarom echter zijnen Meelter te ver-

geeten, dewijl hy 't zedert altoos briefgemeenfchap met

dien waardigen llembrant van Ryn , en met een deszelfs

voornaam fte Leerling, Filip de Koning , heeft onder-

houden.

In de Stad Rotterdam hangen noch cnderfcheyde Kon-

terfytfels, by hem gefchildert op den trant van zijn Mee-

fter R. v. Ryn, krachtig en meefterlijk behandelt j ook is

er noch een Keukenftuk van zijn hand te zien, waar in

een paar beelden komen , het eene verheelt een Dienft-

meyd die een kopere ketel fchuurt; zijnde vorders ge-

ftoffeert met allerhande tinne , kopere en yzere Keuken-

gereedfchappen , alles natuurlijk gefchildert , en zeer

fchoon van houding, en het geen het voornaamfte is, alles

behandelt op Rembrants fchilderwijze. Overeenigejaaren

zijn er verfcheyde Konftukken van H. 'Dullaart verkogc

geworden in het boelhuys van den Geneesheer Douw,
waar onder vyf kapitaale ftukken waaren, dewelke de

bloedverwanten des Schilders gaarn zouden bemachtigt

hebben, maar zy konden den koop metdenDoktoor, die

er vierhondert guldens vooreyfehte, niet eens worden.

Dat hy een Man was die het konftpenfeel van den grooten

Rembrant zo natuurlijk kon navolgen zo dat er byna geen

onder?
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onderfcheyt was te zien tuflchen het penceel van den
Meefter en van den Leerling, bleek op een verkooping
toe Amfterdam , alwaar een ftuk verbeeldenden den Krygs-
god Mars , gefchildert in zijne wapens , en by H. T)ut-
laart gepenceelt, is geveylt en verkogc geworden voor
een ftuk van R. v. Ryn. Ook is het ons gebeurt dat wy
aan het huys van een zekere Mejuffrouw van Loon, een
ftukje hebben gevonden, waar op een oud Heremy tje,

zittende te bidden op zijne knien was verbeelt , dat wy
aanzaagen voor een kon ftftukje van Rembrant, tot dat wy
den naam van H. cDullaart op den voorgrond ontdekten.

Vorders was hy een verftandig Man , niet minder als

heerszuchtig, die zich fomtijds vervrolijkte met de Mu-
ziek, en vooral met de zangkonft, alsdiezelveeen fchoo-
ne ftem had , alhoewel hy de leelijke Dood met geen
airtje wift af te wijzen, die hem mee fleurde in haar Rijk,
op den fesde van de Bloeimaand , des jaars duyzent fes-

hondert vierentachentig.

JAN vander HEYDEN i"

Kwam te voorfchijn op het groot Narrentonneel des
weerelds in de Stad van Gorkom , op het jaar duyzent
feshondert zevenendartig. Hy leerde de beginfelen van
de Schilderkonft by een Glasfchryver, maar hy verzaakte
dat beroep , en begaf zich tot het fchilderen van oude-en
nieuwmodifche-gebouwen , van Kerken , Tempels, Hee-
ren en Boerenwooningen, geftoffcert met doorfchitderde
boomen, alle welke voorwerpen hy naauwkeuriglijk afte-
kende na het leeven. Het is onbegrijpelijk op wat voor
een wijze hy die voornoemde voorwerpen zo uytvoerig-
lijk heeft weeten te fchilderen, want dat die fchrandere
Konftenaar daar toe een konftgeheym had , moeten alle

de Konftkenners eenpaariglijk bekennen. Wy hebben een
konft-
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konfttafereeltje van dien J. v. Heyden gezien in het rij-

kelijk voorzien Konftkabinet van den Heere Valerius ds

Rover, tot Delft, waar op men de (teentjes vandehuy-
zen en gevels kon tellen, van dewelke de fommigen groen

en graauw vvaaren uytgeflaagen , ook zag men duydelijk

de groeven en de kalk in de reeten j en echter vertoonde

zich alles breed, heerlijk en krachtig van houding op een

groote tuiïchenwijdte: daar by was de vermindering der

byna onzichtbaare (teentjes zo wel in achtgenomen , na

maate van het verkleynen der gebouwen , dat het (tukje

meer fcheen getóvert te zijn , als gefchildert.

Het verwonderlijk Stadhuys der Stad Amiterdam heeft

hy dikmaals met zijn verwonderlijk konftpenceel uytge-

fchildert , te gelijk met de Waag en met de Nieuwe
Kerk j geftoffeert met konftige Beeldjes van allerhande

foorten van menfchen, door Adrïaan van den Velde , die

die ook veele andere (tukjes van hem heefc gcciert met

beeldjes. Die vernuftige Konftenaar was ook den uytvin-

der van de nieuwe Slangbrandfpuyten , waar op hy in 's

Stads dienft trat > doch echter had hy tijds genoeg om nu en

dan een fchoon (tukje te fchilderen.

Eyndelijk is hy na de heerlijke Koopftad van Amfter-

dam een groote dienft te hebben gedaan met de uytvin-

vinding van zijne Brandfpuyten , en nadeKonftliefhebbers

vergenoegt te hebben, in den Heere geruft, opdenacht-

entwintigfte van de Herftmaand, des jaars duyzent ze-

venhondert en twaalf, wiens ziele wy de eeuwige ruft

toewenfehen.

ABRAHAM MINJON
Heeft in zijn groote jeugd de konft geleert by den

Bloemfchilder Jakob Murel , op die tijd woonachtig in

Frankfoort , onder wiens opzigt hy verbleef op zijn

vieren-
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vierentwintigfte jaar, als wanneer hy met zijn Meefter,
die op het konftkoopen zich wilde ftellen, kwam afzak-

ken na de Nederlanden, die hem uyt liefde bedelde by
den beruchten Bloemfchilder Jan 'David de Heem. Al-
daar gedroeg hy zich als een naarftig Jongman , en vor-

derde zo fpoediglijk onder het beftier van dien beroem-
den Man, dat hy binnen geen noemenswaardige tijd kon
dryven op zijne eyge konftvêders, zo dat hy zijn wel-

doender bedankte , om by zich zelf de Godes der bloe-

men na te jaagen.

Het mag wel gezegt ja uytgebazuynt worden , dat hy
een zeer groot Bloemfchilder is geweeft , wiens KonftS
tafereelen in groote waarde zijn geweeft by zijn leeven,

en noch hedensdaags met fakkels opgezogt worden na

zijn overlijden. Het fchoonfte ftuk dat ons ooit van dien

Bloemfchilder is voorgekomen, beruft in het Konftkabi-

net van den Heere Pieter de la Court, vander Voort,
tot Leyden, bekent by de benaaming van A. M'injons

Bloemftuk met de Kat. Op dat wonderlijk Tafereel heeft

hy een Cyperfche kat gefchildert , die een vaas met bloe-

men omrukt, uyt welke vaas men het water ziet gulpen,

zo het ons voorftaat, over een fteeneof over een marmere
tafel. Alle de bloemen op dat ftuk zijn omhetkeurelijk-

fte gefchildert., de witte Roozen zijn zo zuyver en zo
doorfchijnent gepenfeelt als water , de roode Roozen fchij-

nen zo verfch van de ftruyken geplukt, de Roozeknop-
jes zijn weergaaloos het leeven naagevolgt, de Tulpen
en de Heulbloemen wijken geenszins voor de voornoem-
de bloemen , en de groene bladers zijn zo bovennatuur-

lijk fchoon , dat ze nevens het leeven niet behoeven te

verblikken ofte verbloozen. Alle de koleuren vertoonen

zich zo fris als of ze eerft uyt het konftpenceei kwamen
rollen, daar zweeft een dunne dauw over alle de bloe-

Tweede Deel. T>dd men,
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men, en de houding is zo onverbeterlijk fchoon, als men
op een konfttafereel dat uyt zo veele onderfcheyde ko-

leuren beftaat zou konnen wenfchen } om kort te gaan,

het is een Konftjuweel dat ten trots der Lente, en als in

een tweeftrijd met de Natuur fchynt gefchildert.

Noch bebben wy te BruiTel byeen Kleerkooper en ter

zelve tijd een Konftkooper, genaamt N. de Beer, een

Bloemftuk gezien, dat waarlijk zeer fchoon , /doch niet

zo krachtig was gefchildert als het bovengemelde Tafe-

reel met de Kat, maar dat zeer delikaat was behandelt,

inzonderheyt de groene bladen 5 en onder andere was een

groot gepunt blad van een kruyt, Marias melkdiftel ge-

naamt, zo natuurlijk en zo lieffelijk gevolgt met het

konftpenfeel, dat men het leeven met aardfche koleuren

niet nader kon evennaaren. Den Bezitter of de Bezitters,

want zy beftonden in twee perfoonen, eyfehten voor dat

Bloemlhik duyzent guldens , en een 's Gravenhaagfche

Konfthandelaar bood hun feshondert guldens in geld, en

vier hondert in prijswaardige fchilderyen, zonder het te

konnen machtig worden.

Den nochmaals gemelde Heer Valerius de Rover tot

Delfc bezit en konftftuk van Abraham Minjon , zo heer-

lijk in zijn foort, dat het een echt Konftkenner vervro-

lijkt die dat komt te befchouwen. De Perfikken fchijnen

door rijpheyt te fmelten , en zijn zo lieffelijk geblooft

dat de beruchte Noortwijkfche niet fchoonder gekoleurt

zijn, zo verfch van de takken gebrooken: ook zijn de

Druyven zo doorfchijnende , dat het fchijnt als of men
de korrels in hun fmaakelijk vocht zag beweegen* en

voornaamelijk heeft zijn penceel eenige troffen langwerpige

Druyven zo konftigljjk in hunne koleuren, verkortingen,

en min ofte meer rijpte, na de natuurlijke Druyven na-

gevolgt, dat men zich verheelt geen panneel of verf te

zien,
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zien, maar doorrijpe DruyventrofTen. De overige vruch-
ten hebben dezelve konftdeugden , zijn wel getêkent,

gefchildert , gefchikt , gehouden, en hec welk wonder-
lijk is voor het oog, zy zijn al te zamen als met hunne
eyge fchillen overtrokken: in 't kort dat Fruytftukis hec

alderfchoonfte dat wy ooit hebben beademt. Hy heeft

veele ovefchoone en uytvoerige Bloem-en Fruytftukken

gefchildert, zijnde hy een naarftig onvermoeit Konfte-
naar, welke naafftigheyt de Dood eyndelijk verdroot,

want die is ook een vogel die geen vaak heeft , zo dat hy
hem op 't lijf viel en hem mee fleurde, in het jaar duy-
zent feshondert negenenzeventig. Met de voorigeKonft-
fchilders moet hy ruften.

ADRIAAN van den VELDE

Is
zijn geboorte verfchuldigt aan de Stad Amfterdam,
op het jaar duyzent feshondert negenendartig , en gaf

geen duyftere blijken in zijn kindsheyt van het geen hy
in zijn manbaarheyt ftont te worden , dewijl hy alles be-

krabbelde wat hy kon bereyken , tot zijn bedplank in

kluys, zo dat zijn Vader befloot om er een Schilder van

te maaken. Dewijl hy nu meergenegendheyt fcheen te heb-

ben tot het naaapen van allerhande vee , als tot iets anders

,

<Ddd% beftel-
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beftcldc hem zijn Vader by den Schilder Jan Wynants , die

zich grootelijks verwonderde over de aardige tekeningen
en fchilderytjes die dien Jongen uyt de geeft had gemaakt,
waarop de vrouw van Wynants , die 'er ook haar neusmoeft
over hebben, den Man op de fchouder klopte, en zey*
fVynants uw Mee/Ier is geboren, welke fpinroks voorzeg-
ging ook door de tyd is vervult geworden.

By die Meefter oeffende hy zicheenigejaarennaarftig-

Jijk in de Schilderkonft, en naderhant volgde hy hetlee-

ven, gaande dagelijks na buyten, om allerhande dieren,

Oflen, Koeyen, Paarden, Schaapenen Bokken, bene-

vens de daar toe behoorende Landfchappen, vlytiglijk

nyt te tekenen, welke gewoonte hy tot aan zijn eynde toe

heeft onderhouden. Hy was een braaf yverig Konft-
fchilderj die wel tekende en wel fchilderde , en die be-

halven het konterfyten van vee, desgelijks goede Hifto-

rie-en Altaarftukken fchilderde, dewelke noch konnen
gezien worden indeSpinhuysfteegs Roomfche Kerk, tot

Amfterdam, verbeeldende eenige deelen van het Lyden
des Zaligmaakers Jefu Kriftij als van 's gelijken in de
Kerk van die zelve gezindheyt op de Appelmarkt ., al-

waar een Tafereel is waar op hy een afneeming des Kruys
leevensgroote heeft gefchildert. Dat hy een yverig en

vaardig Konftfchilder is ge weeft blykt in alle deelen, de-

wijl er veele zo Nederlandfche als Uytheemfche Konft-

kabinetten pronken met zijne Konfttafereelen, en hy ech-

ter in het befte van zijn tijd, pas drieendartig jaaren

bcreykt hebbende , is overleden t tot een onuytfpreeke-

lijk verlies voor de Schilderkonft ., en voor deKonftfchil-

ders, dewijl hy de ftukken van veele braave Meefters,

J. van der Heyden, Moucheron > en meer anderen ftoffeer-

de met dieren en met beelden.

Het Konterfytfel van Adriaan van den Velde (laat op
de
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de print D. en nu zullen wy eens zien wat dat den beruch-

ten Ahraham Genoels ons heeft te zeggen.

ABRAHAM GENOELS
Is een Antwerpenaar by geboorte, die aldaar ontlook

in het jaar duyzent ieshondert en veertig, en de begin-

fels van de Tekenkonft leerde by Jaques Bakereel , van
wiens onderwijs hy zich bediende tot op zijn vyfciende

jaarj en naderhant begaf hy zich by N. Fierelans om de
Doorzichtkunde te leeren, die zo hoognoodig is voor
een Lanfchapfchilder. Pas zijn negentiende Meymaand
bereykt hebbende, kreeg hy luft om vreemde landen te

gaan bezien, en hy begaf zich naar Amfterdam , om van
daar fcheep te gaan na Vrankrijk, dewijl er geen kans
was om dat te doen langs Brabant, wegens den Oorlog
tuffchen Vrankrijk en Spanje, welke voorneemen hy over
Rotterdam in 't werkftelde, en gelukkiglijk belande te

Diepe , een Franfche zeehaven. Van Diepe vertrok hy
na Parijs, alwaar hy wiert verwelkomt by de Konftfchil-

ders Laurens Frank en Francis Milê , zijnde den eerfte

zijn Neef, enden laatfte een Jongeling van zeventien jaa-

ren, die reeds fraai fchilderde , waar door A. Genoels

hem onderwees in de Doorzichtkunde , en die mach-
tig zijnde, fchilderden zy in maatfchappy, die zo lang

duurde tot den jongen Mïlê met de dochter van zijn

^Neef j L. Frank kwam te trouwen.

Kort daar aan wierden hem de Landfchappen vanachc
groote Patroonen van Tapyten aanbeftelt, dewelke een
ander Schilder zou ftofTeeren met Kindertjes, en die een

Franfch Tapifller zou weeven voorden Marquisde Lou-
vois, die pas den manflag des Hüuwelijks had begaan,
en zijn Hof opfchikte om dat Kermisnieuws behoorlijk

te logeeren. Op die zelve tijd fchilderde hy ookeenige
*Ddd 3 Land-
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Landfchappen voor de Princefle vanCondêj en van daar

geraakte hy by den Afgezant van Groot- Brittanje, zodat

dien Konitenaar gelukkiglijk zonder horten of ftooten

voortrolde over de bol baan des weerelds. Maardien fpoed

in het winnen van geld en goed verdroot de andere Konft-

fchilders, die de Dekens van het Gild opmaakten, die

hem zo onophoudelijk plaagden om in hun Gilde te ko-

men , dat zich den Schilder niet langer wift te keerenof

te wenden. Hy raadpleegde met een vriend, op wat

wijze hy die fpooken zou wegjaagen , die hem raadezich

te vervoegen by den Koninlijken Hoffchilder Karel Ie

Brun , en hem iets van zijn kond te vertoonen. Die Mata-

door vraagde hem aanftonds, of hy luft had om te fchilde*

ren voor den Koning ? dat zynejchilderyen betaalt zouden wor-

den na verdïenfien j en hy noch een aanzienlykgefchenk daaren-

boven genieten , welke aanbieding Genoels zo fnikheet aan»

nam, en daar op wiert hy in het Koninkglijk Bongdgenoot-

fchap der Schilders aangenomen met degewoneplegtig-

heden. Aldus geraakte hy te fchilderen en tewoonenin

de Gobelins, alwaar hy wiert gebruykt in het maaken

van de Landfchappen achter die beruchte Konfttaferee-

len van Monfieur Ie Brun, verbeeldende cenige byzonde-

re leevensbedryven van den grooten Alexander, in het

koper gebrogt door MeJJieurs Edelink en Oudran> twee

konftrijke Plaatfnyders.

Den Plaatfnyder Oudran die geeftrijke behandeling der

ftammen, takken, bladers en verfchieren ziende, porde

hem en bood hem zijn dienlt aan in het onderwijs van de

etsnaald , maakte eenige plaaten vaardig , en noopte hem
zo vriendelijk, dat hy eenige printen etfte, dewelke noch

huydendaags opgezogt en wel betaalt worden by de Lief-

hebbers van de papiere konft, Den Koning zond hem
eenige tijd daar aan na BrufTel, om even buyten die

Stad
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Stad het kafteel van Mariemont uyt te tekenen, na welk
fchilderachtig Slot die Vorft een 1'apiflery wilde laaten

weeven > op welke reys den Bataillefchilder Huchten-

burg en den Landfchapfchilder Boudewyns hem verzel-

den. Hy tekende dat adelykflot uyt langs drie verfcheyde

gezigten, en dat verricht hebbende keerde hy eens na

2yn geboorteplaats Antwerpen , alwaar hy zich pleg-

tiglyk vertoonde onder die fnappende bierzuygers, die

niet genoeg wiften te kakelen over het geluk van haaren

Patriot, die na een verblyf van weynige dagen na Parys

wederkeerde, en de Patroonen van het kafteel Marie-

mont fchilderde voor de Franfche Tapytweevers.

Maar of hem de lucht van de Paryfche Seine verveel-

de j dan of hem de moflelgeur van de Antwerpfche

Schelde in 't hoofd maalde, hy zey Vrankryk vaarwel,

om af te zakken naar de Spaaniche Nederlanden, zynde

zyn voorwendfel van Romen te gaan bezoeken 5 maar hy

liet zich vooreen tyd verbidden van den Gouverneur dier

luchtftreek , die hem de Patroonen voor een kamer met
tapyten aanbeftelde, die hy met de heete konftnaald af-

haspelde , en daar op was 't fa, wie wil mee na Romen ?

Hy wierf een (tuk zeven a acht Reysbroeders, die hem
langs Duytslant vergezelfchapten tot binnen Romen, al-

waar by in de Schilderbend trac, en om zyn grooteken-

nis in de Meet-Bouw-en Doorzichtkunde gedoopt wiert

Archimedes. Aldaar fchilderde hy eenige Landfchappen

voor den Romeynfchen adel , en wel inzonderhey t penceel-

de hy er een paar grootc flukken voor den Kardinaal Jacomo
Rofpiglioiï , mede deszelfs konterfytfel , en noch een

koppel braave fchilderyen voor den Afgezant van Spanje,

den Marquies del Carpio.

Jaarlyks ging Genoeh in den Herft twee a drie maan-

den huyshoudenbuyten Romen, in de Dorpen en omtrent

de
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de Gebergtens om. de omleggende fchoone Gezigten te

tekenen en te fchetfen, welke modellen hytufTchen mar-
mere beelden inpakte in kaflen 3 en vooraf zond naar Vrank-
ryk , om zich daar door te ontflaan van de naauwziende
tollen en impoften.

Op het jaerduyzent feshondert tweeentachtig verliet hy
Romen, en belande te Parys, daar hy zich eenige tyd
moeft ophouden , tot dat het Konings fchip havende,
waar in hy zyne kaflen met konft hadingefcheept, en zo
dra als dat gearriveert was fchonk hy aan Monfieur Col-
bert een konftig Romeyns landfehap van zyn maakfel,
en een kleyner aan Karel Ie Brun> en daar op vertrok hy
naar Antwerpen, om in zyn geboorteplaats de vrugten
van zyn arbeyd te genieten. Zyn Konterfytfelftaatopde

print D: en nu luft ons om den Leezer te vervrolyken
met den kluchtigen Kcnftenaar

JAN van PEE.
Die Schilder was een zoons zoon van Juftus vanTee>

Geheymfchryver van de Hartoginne vanParma, die den
tytel van Edelman , benevens een kapitaal in het Ko-
ningryk van de Maan naliet aan zyn zoon Emanuel , een
erffenis die den Adel zo gemeen is als het boerenfehen-
den. Dien Emanuel wiert dan gedeftineert tot de Schil-

derkonft , doch zo byziende zynde als een geleert Man,
flremde dat merkelyk zyn voortgang in de konft } en het

geen in tegendeel aanmerkens waardig is, hy kon in 't

donker het kleynfte fchrift leezen ., waar uyt de Natuur*
kundigen wyslyk onderftelden, dat hy zeer na vermaag-
fchapt moeft zyn aan het Geeneene Beft der katten. Hy
kwam afzakken naar Amfterdam, daar hyeenSchildery-
winkel opzette j en hy gebruykre zyn zoon JanvanTee
tot het fchilderen van dozynftukken , eendozyn Apofte-

len
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len op een halve dag, ëen vervloekte zuynigheyt die het

konftvuur uytdooft in veele aankomende jonge Schilders,

en in veel goeds beloovende jongelingen. Eyndelijk kreeg

den konftlievende Jan Beuns medelijden met den armen
jongen , die den Vader bewoog om hem op te trekken

in een beter beroep, waar op die hem op het konftfchü-

deren beitelde, waar in hy zodanig vorderde, dathyde
Italiaanfche en andere Konfttafereelen zo naauwkeurig-
lijk wift te kopieeren, dat men ze bezwaarlijk van de O-
rigineelen kon onderfcheyden , van welke Kopeyen de
Konftkoopers zich wonderlijk bedienden om hunne
fchelmftukken voort te zetten.

Die Jan van Tee was een kluchtige fnaak, diedewee-
reldfche zaaken on verfchilliglijk behandelde, die her niet

fcheeldewiedat zonk, mids dat hy bleef dry ven ; en wy
willen gaarn ons zegel hangen aan diergehjke humeuren.
Toen hy reeds getrouwt en met verfcheyde jonge Edel-
luyden gezegent was, kreeg hy trek om Antwerpen, die

kweekfchool van zo veele braaveKonftfchilders, te gaan
bezichtigen, en tot dien eynde verzogt hy daar toe de
behoorlijke toeftemming van zijne Huysvrouw , maarte
vergeefs» Die Dame protefteerde van niet genegen te zijn,

om by dag de winft van het konftpenceel, en by nacht
den ontfangft van de Huuwelijkspligt te miflen} en zy
voegdeeromhemaftefchrikkenby, dat een man die een
vrouw aan haar eyge gedrag overgeeft, goede wijn toe-

vertrouwt aan dronkaards, of aan een wicht een mes in

de handdumvt om zich te bezeeren. MeefterJ^lacghte
eens met die confideratien, en gefterkt by de Nijs, een
Leerling van E. van Aalft , wiens long en lever mee na
die reys verlangde, befloot hy ftilzwïjgens te vertrekken,

echter voorneemens van niet langer als een week drie a

vier uyt te blyven. Hy zey dan tegens zijn vrouw, dat
Tweede Deel, Eee hy
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hy luft had om Bot te eeten, dfe hem daar op defleutel

van de kas gaf om geld te krygen, waar op hy tien du-

katons in de zak ftak, en zich heymelyk verzag van een

paar hemden en eenige daflen , en daar op ftoof hy te

deur uyt , na alvoorens te hebben gezegt dat zy de ketel

ondertuflchen kon overhangen, gaande hy in ftee van na

de Vifchmarkt te gaan, zyn Reysbroeder vinden.

Die twe Pelgroms teegen fluks op de bouten, en van

Tee gaf onderwege de flcutel van de kas aan een bekent

vriend , met een verzoek die aan zyn vrouw ter hand te

ftellen, en te zeggen, dat hy gevalliglyk een Heer had

ontmoet die hem mede nam na Haarlem, om met hem
over eenige fchilderyen te akkordeeren. Tot Haarlem

hielden zy zich niet op met het eeten van Haarlemmer

halletjes, maar voeren fluks op Leyden , en voort op Rot-

terdam, daar zy aanftonds fcheep gingen op Antwerpen.

Doch eer dat J. van Tee fcheep trat, fchreefhyeen brief

aan zyne gemaalinne , waar in hy onder anderen zey }

T>at dien Haarlemmer Heer de ftukken begeerde gefchildert

te hebben op de wyze van P. P. Rubens , en hem uyt dien

hoofde had verzogt met hem over te fieeken naar Antwer-

pen j dat men al wat moefl door de vinders zien op deeze

weereIt om eenftuyvertje te winnen > en inzonderheyt daar

de tyden boos en de winflen kleyn waaren; maar dat hy

zou vliegen om op het fpoediqfte weder te keer'en j en die

brief beftelt hebbende, ftevende zy met een goede wind

na het befaamt Antwerpen.

Zy waaren op de reys zo vrolyk als Weesjongens die

eens 'sjaarsfpeelemeijen vaaren , zy dronken en klonken als

teerende Wynkoopers, en zy hadden noch geen nuchte-

re fpeekfel gezien teen zy arriveerde tot Antwerpen. Zo
dra als zy de voeten op den bodem der Sinjoors hadden

gezet , was hun eerfte werk een logement op te zoeken

,

ea
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en dat gevonden hebbende beproefden zy onderfcheyde
foorten van Bieren, als Antwerps, Mecghels, Leuvens,
Kaves, Verkensleuvens, en Hoegaards , maar zy wier-
den zo dronken eer dat zy noch eens wiften wat ioortzy
zouden kiezen, dat den Waard, de Waardin, den Knegc
en de Meyd hun na boven moeften torflen , fchreeuwende
als hannekes, zie , begod! dey peftige Olanders worden zo
zat as heeften van ons Bier , en zat hebben *er fas eens aan-
gerocken j want zat hebben moor ontrent acht potten deur*
gedaan. Daagfch daar aan verreezen zy met minder na-

berouw als hoofdpyn , maar na den ontbyt, en na een
glas Brandewyn drie a vier verorbert te hebben, ver-

dween de hoofdpyn , en toen liepen zy alle Kerken, Ab-
dyen , Kloofters en Kapellen bezoeken, om hunne oogen
te vermaaken in 't gezicht van de Kon fttaferee Ien van CP.
?* . Rubens , A. v.

c
JJjyk , ÏV. Koeberger , Zegers j Jordaans ,

F. Florhj en al zulke Overvliegers, en des avonds gin-

gen zy hun diverteeren in de Antwerpfche Bierhuyzcn,
alwaar een Sinjoor meer zwetft overeen pint Leuvensbier

,

als een fatfoenlyk Man in Holland over een drielingsfles

Rynfche wyn van een dukaat ; en dewyl onze Schilders

van dat eyge haair waaren, waaren de kroegen daar zy
kompareerden zoluydruchtig als BoerenkermifTen , of als

Hondenbruyloften.

Maar dewyl 'er geene gelukzaligheit beftendig is op
deeze ondermaanfche weerelt , begon de vreugde der
Reysbroeders te fmelten na maate dat de penningen min-
derden , want een kapitaal van tien dukatons flacht een
jong Meysje, en kan niet veel aanftootverdraagen. Om
geld te fchryven naar Amfterdam, of een wiflel te trekken

op een Gaskons Edelman, was het zelfde, want de vrou-

wen zouden hun eerder nagels en tanden per wiflel heb-

ben overgemaakt, als daalders of ryksdaaidersj tot ftee-

Eee 2 len
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len en rooven ftont de galg j en te bedelen was een mis-

daad van hoog verraat tegens de Schilderkonft. Zy be-

flooten dan om ieder een Itukje te fchilderen , en kogten

doek en verwen , voor het overfchot huurde van Tee een

Bedelaar om voor hem te zitten , en de Nys kogt op de

eyermarkt eenige doode Vogeltjes om die te konterfyten,

en daar op vielen zy aan te fchilderen als een koppel lood-

fchaavers. Jan van ÏV^enzyn Reysbroeder fchiLderden

ieder hunne ftukjes af op eene dag , dat van den eerfte

verbeelde een fchreyende Petrus, en dat van den laatfte

een tafeltje geftoffeert met doode Vogels. Dit gefchiede

op een Donderdag, en 's anderendaags zonden zy die

noch flyknat na de Vrydagsmarkt , en den Petrus wierc

verkogt voor feftien en de Vogeltjes voor achtien guldens,

en daar mee was 't pannetje vet, Leyden is onzet. Daar

op fpeeiden zy wederom voor Sinjeurs , en fmeerden en

teerden als gebooren Antwerpenaars, tot dat de geldzak-

ken op nieuws begonnen te klinken gelykalseenbeddetyk

vol hoenderveeren , derhalve raakten de penceelen weder-

om gaande, zy fchilderdcn van meet afaan een paar ftuk-

jes, dewelke ai ommers zo wel wierden verkogt als de

voorgaanden , zo dat zy huylden uyt loutere blydfehap,

dewyl zy zo een ryke zilvermyn hadden gevonden.

Inmiddels raakten zy bekent met de Konftbeminnaars

en met de Konftkoopers, die hun zo veele flukken aan-

befteeden als zy begeerden optemaaken, waar door^*
van Tee een brief jfchreef aan zyne huysvrouw, met een

verzoek van haare huyshouding tot Amfterdam op te

breeken, en met zak en pak over te komen naar Antwer-

werpen, dewyl hy aldaar het guldevlies en den hoorn des

overvloeds had gevonden, en meer geld won in eene week,

als in Holland in (es , en al zulke fchoone bloemen.

Maar de vrouw luyfteide weynig na die gulde beloften,

het
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het vertrouwen was by haar uyt, ook kwamen 'er geen
Spaanfche dukatons overzwemmen aanden Amftel, waar
door zy niet veel ftaat maakre op die Antwerpfchewinft,
zo dat hy en zyn Reysgezel beflooten van weder na huys
te keeren. Zy kwamen dan weer tot Amfterdam , na een
verblyf van acht maanden tot Antwerpen, en Meefter
Jan ftoof aanftonds na de Vifchmarkt, kogt een zoodje
Bot, liet die netjes fchoonmaaken, en fokte daar mee na
zyn huys, vraagende aan zyne Huysvrouw die hem ver-

welkomde met een ferpentynfche tronie, kookt het water
al tot de vifch , hartje ?

GERARD de L AIRES SE.

Die overfchoone Konftbloem , wiens weergaa alle hon-
dert jaaren maar eens ontluykt , is gewonnen te Luyk

»

ontrent den jaare duyzent feshondert veertig. Zyn Vader
was een braaf Konftfchilder, genaamt Reynier de Laireffe ,

die benevens den grooten Konftenaar Bartoletveele jaaren

heeft gefchildert voor den Prins en Bifichop van Luyk $ en

wiens fchilderwyze vry veel overeenkomfl: had met de

manier van Bartolet Ie Flamand A uytgezonderheyt dat

den laatfte een zachter en den eerfte een ftraifer penceei

Ece $ voerde.
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voerde Sommige Schryvers zeggen dat Bartolet ^en an-

deren wederom beweeren dat zyn Vader hem heeft on-

derweezen inde Schilderkonft, maar wy zullen ons niet in-

laaten in dat nietwaardig verfchil, dewyl wy geen advies-

geld trekken van beyde de partyen.

Na dat G. de Lairejfe zich door en door had geoeffent

in alle de deelen van de Schilderkonft, en inzonderheyt

in de oudheydkunde die de Konftfchilders der Hiftorien

dienen te weeten , verliet hy zyn geboorte plaats daar het

geld zo fchaars is als de oprechtheyt, en daar Aaron kraait

als een overwinnende Haan , en Mofes zo ftom is als een

doodarme Mof, om elders zyn fortuyn te bejaagen. Hy
verkoos Uycrecht, maarhymifte in zyn keus, dewyl men
op die Hoogefchool meer geld dorft bieden voor een Latyns

boek , als voor een Luykfche Schildery, waar door hy
genootzaakt was om nu en dan een uythangbort of een

haardfehut te fchilderen om den broode. Dat fchandelyk

beroep voor zo een ongemeen Konftfchilder verdroot een

welmeenent vriend van Lairefle , die hem den raad

gaf om een paar (tukjes te fchilderen, en die naar den
Konftkooper Uylenburg te zenden tot Amfterdam , om
aldaar zyn geluk eens te beproeven. Den Schilder volg-

de dien heylzaamen raad, fchilderde een koppel Konlt-

ftukjes , en zond die met een vrouw na Uylenburg die

geen kleyntje ftont te kyken op die twee vreemde Konft-

goden ; doch dewyl hy zyne eyge oogen niet ai te veel

toevertrouwde in den dageraat, liet hy Qrebber en noch
een Konftenaar die op zyn galey roeyden afroepen , om
hun oordeel te hooren. Die twee Schilders preezen die

ftukkken na hunne waarde, en oordeelden dat Uylenburg

die moeft koopen , en daar op maakten zy onder hun
drien ontrent zo veel Franfch uyt, om de brengfter die

een oude Franfche vrouw was te vraagen, hoe veel zy
voor
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voor die fchilderytjes eyfehte? die daar op andwoorde,
zo veel als het uw zal believen, waar op haar den Konft-
kooper hondert en twintig guldens voor het paar gaf,
benevens een verzoek van dien Schilder uyt zynen naam
te nooden van over te willen komen tot Amfterdam, om
voor hem te fchilderen. Doch Uylenburg bevreeft dat
hem dien haas mogt komen te ontwippen

, ging ook in
de vrachtfehuyt zitten, en volgde de vrouw die hem op
't fpoor brogt van des Konftfchilders leger. Hy vertrok dan
metden Konftfchilder^L^ir^tegensden avond na Am-
fterdam, daar zy in den ochtenftond arriveerden , enaan-
ftonds na het huys van CJylenburg flapten , waar op de
twee gemelde Schilders vol nieuwsgierigheyt na beneden
kwamen glyden om hem te ontfangen. Maar, o Hemel
van een Ledikant! hoe ftonden zy te kyken op zyn mif-
felyke platte Kalamukfche tronie, wanthy was noch min-
der geneuft als een Boulonees fchoothondje,en kon mak-
kelyk in de monftering doorgaan voor een onderdaan van
den Koning der Menfchen eeters. Na dat 'er eerft wel
ontbeeten was op de wellekomft, toonde den Konftkoo-
per hem een onbefchildert doekje , en vraagde hem , wan-,
neer hy luft had om te beginnen ? waar op Laireffe and-
woorde, zo aanftonds , en daar op gaf men een palet
met verf, een handvol penceelen, met een krayonpen,
en hy poileerde zich voor den Schilderefel.

Zodra was hy niet gezeten ofhy haalde een Fiool van on-
der zyn rok van daan , ftelde de fnaaren , en fpeelde een
airtje, en dat zo konftiglyk, dat Grebber die een goed
rnuziekant was, zich dair over ten hoogden verwonderde.
Dat verricht hebbende ley hy het inftrnment nevens zyn
ftoelj nam dekrayonpen op, en maakte in eenige ogen-
blikken het bewerp van zyn ordonnantie, het welk ver-

beelde Jofef , Maria, en het Kind Jefus in het Stalletje

van
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van Bethlehem , en daar op greep hy de Fiool weer by

't hoofd, fpeelde op nieuws een airtje, maar verwiflelde

fluks daar aan dat fpeeltuyg voor het palet, en fchilder-

de noch de tronietjes van Maria, van Jofef, benevens een

Oflekopje zo konftiglyk op , voor het klokflag van twaalf

uuren , dat den Konflkooper en zyne anderere Schilders

die dat fpel aanzaagen zich verbeelden te droomen. Op
die vaardige wyze fchilderde hy ontrent achtvveeken voor

Uylenburg, en volmaakte in die korte tyd een ongeioo-

felyk getal van Konftftukken, waarop den Konflkooper

zo glorieus was , dat hy de Konft en den Konftenaar

gelyk als een Kermispop aan jan alleman liet kyken, waar

door dien vogel hem ontfnapte, wyldeKonftbeminnaars

hem een grooter bot deeden., waar door hy zyn affcheyc

nam, en Uylenburg liet dryven.

Wy zullen ons niet begeeven op den Oceaan der be-

fchryving van alle de grooteen kleyne Konfttafereelen,

dewelke dien beruchte Gerard de Laireffe heeft gefchii-

den-, veel min konnen wy den Leezer een verhaal geeven

van alle de Saaien, Kabinetten, Zolderftukken, dewel-

ke hy heeft gepenfeeltj ook zullen wy ftilzwygen aan-

gaande alle de heerlyke met het penceel en met roodkryc

gemaakte Tekeningen, waar van de voornaamften heru-

iten in hetKonftkabinet vanden HeereTonnemans, en ook
by dien Konftbeminnaar in een groote achting worden ge-

houden. Zo wy nu hier toe doen het groot getal van zy-

ne geetfte Printen , dewelke door N. Viflcher tot een ge-

heel werk zyn verzamelt , en op eene geeftryke vrye en

welftandige wyze zyn behandelt , moogen wy met een

goed gemoed vraagen j Van waar doch , o Laireffe! hebt

ghy die fchatten van uitvinding opgedolven?

Hy was vorders een Konftenaar die alle de tot de Schil-

derkonft vereyfehte deelen bezat, en om niemants hulp

was



©er NEDERLANDERS. 409

was benoodigt , noch in de Oudheytkunde , noch in

Doorzicht of in de Bouwkunde , noch de in Landfchappen,
Cieraaden , Dieren , Vogels , Fruyten , Viiïchen , Bloemen,
met een woord , die een wandelende Hoogefchool verftrekte

aan de adelyke Schilderkonft. Ook was hy een verwonderlyk
Kleermaaker ten opzigt van de draperyen der beelden

,

want hy kleede meeftentyds de Mannebeelden in het la-

ken i kenbaar aan de breede plooien. De Vrouwen , de
Maagden , en de Nymfen wift hy oordeelkundiglykop
te traalien in vroiyke of in kleurige zydeftofren achtervol-
gens den inhoud van de Hiftorie, onder welke optooifels

de tintelende weerfchynende armozynen , de gebloemde
en ook de eenkleurige damaften,dedoorfchynendefloerf-
fen., de fuperfyne lyn waaten , de paarlen en de veel koleurige
gefleentenSj goud of zilver niet waaren vergeeten. Daar
by was hy geen minder overvlieger in het natuurlyk ver-

beelden van allerley aart van marmere kolommen, bronze
flandbeelden , halfronde graauwe figuuren , antykfche
hoofden , en in cierlyk opgepronkte graftombens. Het
luft ons om den Leezer een kluchtig voorval mede te deelen,

dat wy op dat kapittel hebben gehad met den Ridder
Adrïaan vander Werf,

Eenige jaaren geleden waaren wy tegenwoordig op de
Konftverkooping van den Heere Paats, alwaar gevallig-

lyk een ffuk van Gerard de Laïreffe hing nevens eenfchil-

dery van den Ridder vander Werf. Het tafereel van den
eerfte verbeelde het byzonder geval daar Sara haaredienfl>
maagd Hagar brengt by den ouden Patriarch Abraham ,

om daar uyt een vrucht te verwekken : en op het ftuk van
den eerfte zag men den Koning Seleucus, die zyne dier-

geliefde byzit Stratonice met de hand leyd tot aan de
koets van zynen kranken zoon Antigonus , om hem tot

zyn voorige gezondheyt te helpen door het gebruyk van
Tweede Deel. Fff die
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die fchoone Trekpleyfter. Wy zullen de beelden dier bey.

derKonftfchüderyen overflaan , om maar in 't voorbygaan

te zeggen , dat het tafereel van den Ridder vander Werj niet

zeer was opgepronkt met eenige cieraaden, daar in tegen-

deel dat van Lairejfe flonkerde als een geiteente door alle

de daar op gebragte rykelykheden. Een Heer 3 ons wel

bekent , zey vraagsgevvyze , wat zegje , Weyerman ,

van die twee gebuuren ? waar op wy tot andvvoort

gaaven , het ftuk van den Rotterdammer heeft een kwaad
buurman aan dat van den Luykenaar. Wy keerden ons

daar op om zonder een vordere uytbreyding , en wier-

den den Ridder van der Werf ziende , die ons La-

cedemonifch diskoers had beluyftert. Drie a vier jaaren

na die tyd voeren wy van Breda op Rotterdam , en een

zeker Heer myn Reysbroeder zey, beluft te zyn om die

alom uytgebazuynde konft, zo door de Faam als door

zyne vrienden te zien , en daar op lieten wy door een li-

very draagende Merkuur audiëntie verzoeken , die wy
verkreegen , en ook daar by beleefdelijk wierden ontfan-

gen. Den Ridder geleyde ons in een met pasftukken be-

fchilderde kamer, waar van erons noch een heugt gezien te

hebben, zynde een Harder eneeneHarderinne,den Veld-

knaap fpeelde op een fluyt, en de Veldnymf fcheen met

een teder air daar na te luy (teren; op de tweede grond zag

men een grootetak met Gelderfcheroozen, dewelke fchee-

nen neder te daalenvaneen fchoone benthemerfteene vaas,

die vriendelyk gekoloreert enoordeelkundiglyk waarenge-

fchildert. Dat Konfttafereei hing ons zo veels te meer

aan, dewyl wy'erdikmaals de kopey van hadden gezien by

zyn zwager Toulon, tot'sHertogenbofch, die hetKonft-

penceel verwiflelde voor een Boeren plaagers ampt,datis>

die een poortbewaakent Komies wiert in die Stad, een

waardigheyt die meer aanleyding geeft tot zuypen, als

tot
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tot bidden. Na dat den Chevalier ons drie a vier uyc-

voerigeKabinetftukjeshad laaten zien, bezag hy my in 'c

byzonder van het hoofd tot aan de voeten, en na zielig

een poos te hebben bedacht, fprak hy my aan vraag?ge-°

wyze 5 Wat reden hadmyn Heer van te zeggen , dat mynftuk
een kwaadbuurman hadaan hetftuk van den Schilder de Lai-

reflfe? het zal uw noch wel heugen , (vervolgde hyopeen
als ommers zo ontftelden toon als den Orgel van YfTel-

ftyn) doch of het Uw mogt ontfehooten weezen, het was op

het Konftboelhuys van den overleeden HeereTaatSi Die bit-

fche vraag furpreneerde my in den beginne, want dat

voorval was my al lang door 't hoofd gewaayt , maar

ik herftelde my aanftonds , en andwoorde den Ridder

in de fmaak van een Haaze faus, half Azyn , half Suyker,

half Hoveling en half Soldaat. Ja* myn Heer, het heugt

me zeer wel, (gaf ik den Konftfchilder tot andwoort)
en ik geloof dat myn zeggen uw zal voldoen , want ieder is

een uytlegger van zyn eygen woorden. Uw ftuk had een

quaadbuurman aan het ftuk van de Laireiïe , dewylhet kraakte

van goude, zilvere en bronze cïeraaden j engevolglyk alles door

die koleuren overkraaide wat 'er ontrent hing -, daar integen-

deel uw (luk j hoe wel ook gefchildert 3 eenvoudiglyk was opge-

fchikt: verders verzoek ik myn Heer van my geen uytlegging

afte vorderen j wiens fchildery de konftigjie was, dewylik

my deswegens niet gaarn zou expliceeren. Daar op naamen

wy ons affcheyd van den Heer Adriaan vander ÏVerf, die

ons uytgeley deed met een vry ongelyker air als hy ons

had ontfangen.

Om nu weder te keeren tot den Konftenaar G. de Lat-

rejfe j zullen wy den Leezer een ftaaltje van zyne onge-

meene vaardigheyt in het fchilderen verhaalen. Hy wed-
de eens, dat hy op een zomerfchedag Apol en de negen

Zanggodinnen 2011 opfchilderen op een redelyk groot

Fffz pan-
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panneel , zittende op den Parnas met alle de daar toe bc-

hoorende eygenfchappen en cieraaden. Bartholomeus Ab-

ba, nieuwsgierig hoe ver hy was gevordert, bezogt hem
op den namiddag, wiens konterfytfel hy noch daarenbo-

ven fchilderde voor Apol, en eer den avond viel had hy
zyn weddingsfchap IofFelyk gewonnen.

Die groote Man wiert blind op zyne oude dagen, maar

daarom verliet hem de zucht tot de konft niet , welke

konft hy belee tot het laatfte ogenblik zyns leevens. Veele

Konftbeminnaars , Schilders en Plaatfnyders kwamen wec-

kelyks aan zyn huys, om zyne redenvoeringen over de

onderfcheyde deelen der heerlijke Schilderkonft te

aanhooren , welke denkbeelden hy by den taft fchreefmet
een ftukkrytop geplemuurde doeken, dewelke hem wier-

den voorgehouden. Dat fchrift fchreeven de zoonen na-

derhant na op papier, welke Schriften by het Konftge-

nootfchap der Schilders zyn opgezamelt, tot een boek

gefchikt en gedrukt, en geciert met fraaye printen. Hec
cerfte boekdeel handelt over de Tekenkonft, en is een

foort van een inleyding tot het tweede, dat de Schilder-

konft vervat , benevens alle de daar toe behoorende ey-

genfchappen. Eyndelyk ontlafte de dood hem van alle

zyne rampen , hy ftierf , wiert ge,draagen en vergezel-

fchapt door het Konftgenootfchap , en ondergedompelt

op het Leydfche Kerkhof tot Amfterdam, op den acht-

entwintigfte van Hooimaand , des jaars duyzent zeven-

hondert en elf.

Eynde van het Tweede Deel.
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